




نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  مجنم 

: بتاک

يومح توقای  هللادبع  نب  توقای 

: ۀعابطلا یف  ترشن 

هداعسلا هعبطم 

: رشانلا یمقر 

ۀیرتویبمکلا تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  زکرم 



سرهفلا
5سرهفلا

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  47مجنم 

47هراشا

47دلجملا 1

[ ریدصت ]47

( مجعملا باتک  فلؤم  همجرت  )51

( نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  مجنم  باتک  نم  ( ) هزمهلا باتک  )55

( امهیلی ام  فلالا و  هزمهلا و  باب  )55

55[آ]

[ هّیزاوترأ رابآ  ]56

[ تبخ رابآ  ]56

[ هبترلا رابآ  ]57

[ سابعلا رابآ  ]57

[ ناقعی ینب  رابآ  ]57

[ ریمأ دنپ  بآ  ]57

[ طابآلا ]57

[ هایح بآ  ]57

[ هایس بآ  ]59

[ صبآ ]59

[ یفاص بآ  ]59

[ روکبآ ]59

[ لبآ ]59

[ ایغرتآ ]62

[ هجنلق تآ  ]62
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[ نادیم تآ  ]62

[ هنتآ ]63

[ هرثآ ]63

[ سونآ ]63

[ لوثآ ]64

[ ماجآ ]64

[ هرجآ ]65

[ نجآ ]65

[ ایفوص ایجآ  ]65

[ نخآ ]66

[ هیرکیخآ ]67

[ اسادآ ]67

[ مادآ ]67

[ نوثدآلا ]67

[ سیلودآ ]67

[ رآ ]68

[ غربرآ ]68

[ سرآ ]68

[ شرآ ]68

[ تشرآ ]68

[ وغرآ ]69

[ سوهرآ ]69

[ ورآ ]69

[ موطامورآ ]70

[ ایرآ ]70

[ سویرآ ]71
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[ سوغاب سویرآ  ]71

[ تخدذیمرزآ ]72

[ اورزآ ]72

[ راغزآ ]72

[ راقزآ ]72

[ یقزآ ]73

[ فوزآ ]73

[ ویزآ ]75

[ تسآ ]76

[ یفسآ ]76

[ نالسآ ]78

[ ایسآ ]78

[ سبام ]120

[ شآ ]125

[ فآ ]127

[ افآ ]127

[ يروبفآ ]131

[ سفآ ]131

[ دابآ قآ  ]131

[ اباب قآ  ]132

[ نامیل شاب  قآ  ]132

[ ناهرب قآ  ]132

[ ییوص راکب  قآ  ]132

[ کیب قآ  ]132

[ ياچ قآ  ]132

[ راصح قآ  ]132
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[ هویک راصح  قآ  ]134

[ هرد قآ  ]134

[ راید قآ  ]134

[ ياسقآ ]134

[ يارس قآ  ]135

[ یکسقآ ]135

[ رهش قآ  ]135

[ دابأ رهش  قآ  ]136

[ یلوک رهش  قآ  ]136

[ وص قآ  ]136

[ يرازاب وص  قآ  ]137

[ شاط قآ  ]137

[ غاط قآ  ]138

[ ماط قآ  ]138

[ ابق قآ  ]138

[ نامرک قآ  ]138

[ يربوک قآ  ]139

[ لوک قآ  ]139

[ يوک قآ  ]139

[ دهشم قآ  ]139

[ هوقآ ]139

[ يزای قآ  ]139

[ هلای قآ  ]139

[ رالآ ]139

[ رهشالآ ]140

[ غاط الآ  ]141
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[ يوک الآ  ]141

[ غربلآ ]141

[ نتلآ ]141

[ فلا ]142

[ نلآ ]142

[ بولآ ]142

[ غنوای مآ  ]142

[ دمآ ]142

[ لمآ ]142

[ ومآ ]144

[ رومآ ]144

[ بنآ ]145

[ سنآ ]145

[ افنآ ]146

[ هقنآ ]146

[ هنآ ]146

[ ینآ ]146

[ هلدوآ ]146

[ سؤوآ ]146

[ يآ ]148

[ سایآ ]148

[ رابیآ ]149

[ ربیآ ]149

[ کجندیآ ]149

[ سودیآ ]149

[ نیدیآ ]150
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[ ریآ ]150

[ يریآ ]151

[ يروبسلیآ ]151

[ لوک هنیآ  ]151

( امهیلی ام  ءابلا و  هزمهلا و  باب  )151

[ ابأ ]151

[ رافجا ابأ  ]151

[ ناخ ابأ  ]152

[ تایرابا ]152

[ یظابأ ]152

[ کسنکابأ ]153

[ سولایأ ]153

[ هنابأ ]153

[ وئابأ ]153

[ ایزیم ونابأ  ]153

[ هدّبا ]154

[ نلّبا ]154

[ اتوک ویّبأ  ]154

[ ینیرک ّوبإ  ]155

[ تبأ ]155

[ هغجبأ ]155

[ ردبأ ]155

[ غدبأ ]155

[ ناماربأ ]155

[ لیئاربأ ]157

[ هجربأ ]157
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[ دلوأ نیدربأ  ]157

[ ریاش نیدربأ  ]157

[ وین نیدربأ  ]158

[ سربأ ]158

[ سرزیک فودسربأ  ]158

[ شربأ ]158

[ میوتشربأ ]158

[ میربإ ]158

[ نیربأ ]158

[ ومزبأ ]160

[ اراسبإ ]160

[ لاسبا ]160

[ موسبإ ]160

[ نوریشبأ ]160

[ عطبأ ]161

[ يافبأ ]161

[ سکبأ ]161

[ لبإ ]161

[ ءالبألا ]161

[ تیکیالبأ ]162

[ حلبأ ]162

[ نیتسلبأ ]162

[ ّرمط انبإ  ]162

[ جیت وبأ  ]163

[ اجرج وبأ  ]163

[ لبعز وبأ  ]163
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[ سوبأ ]163

[ هکس وبأ  ]163

[ ارعش وبأ  ]163

[ ریص وبأ  ]163

[ هماط وبأ  ]165

[ لیوط وبأ  ]165

[ هورع وبأ  ]165

[ شیرع وبأ  ]165

[ مدقلا وبأ  ]165

[ ریق وبأ  ]165

[ دونک وبأ  ]165

[ نتال وبأ  ]166

[ کلام وبأ  ]167

[ هنیزم وبأ  ]167

[ هدیبأ ]167

( امهیلی ام  ءاتلا و  هزمهلا و  باب  )167

[ تأ ]167

[ اماک اتأ  ]169

[ ایالاتأ ]169

[ بماتإ ]169

[ نالتیتأ ]169

[ محتأ ]169

[ ابمّتا ]169

[ اومّتا ]170

[ مهنّتإ ]171

[ ریّتأ ]171
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[ یشیّتأ ]171

[ اوتارتأ ]171

[ تنارتا ]171

[ تخرتأ ]171

[ لوب هرتأ  ]173

[ يرتأ ]173

[ بیرتأ ]173

[ اتیرتإ ]174

[ اریرتأ ]174

[ یلوکیرتأ ]175

[ وهیزتإ ]175

[ اّستأ ]175

[ اشتأ ]175

[ اتنلتأ ]175

[ کیتنلتأ ]176

[ نجنلتأ ]181

[ همتأ ]181

[ انتأ ]181

[ ياوتأ ]183

[ نوتإ ]183

[ سیتأ ]183

[ نیتإ ]183

[ انیتأ ]183

( امهیلی ام  ءاثلا و  هزمهلا و  باب  )184

[ اکسباثأ ]184

[ براثأ ]184
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[ تفاثأ ]185

[ هیاثأ ]185

[ هبثأ ]186

[ تیبثأ ]186

[ هربثأ ]186

[ محثا ]187

[ نوتسرثأ ]187

[ سیرثأ ]187

[ لثإ ]187

[ ینلثأ ]187

[ نولثأ ]188

[ دمثإ ]188

[ زنثأ ]188

[ روثأ ]188

[ ثیثأ ]188

[ انیثأ ]188

[ ایبویثأ ]198

( امهیلی ام  میجلا و  هزمهلا و  باب  )201

[ براجأ ]201

[ نیتراجإ ]201

[ ویشاجأ ]201

[ ناجأ ]202

[ هناّجإ ]202

[ بابجأ ]202

[ لابجأ ]203

[ ثدجأ ]203
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[ سوه سّرجأ  ]203

[ رجإ ]203

[ رشجأ ]203

[ مجأ ]203

[ دامجأ ]205

[ نیزایمجأ ]205

[ ریمجأ ]205

[ نیدانجأ ]206

[ کسنجأ ]207

[ وص هجأ  ]207

[ یلهجإ ]208

[ لوجأ ]208

[ فاوجأ ]208

[ دوجأ ]208

[ ندوجأ ]208

[ اکوروجأ ]208

[ قولسایجأ ]210

[ لوک زوطرجأ  ]210

[ نیجأ ]210

[ نیجأ 211[و 

[ نیجا ]212

( امهیلی ام  ءاحلا و  هزمهلا و  باب  )212

[ تحأ ]212

[ ءادحأ ]213

[ هظاحأ ]213

[ ءارملا راجحأ  ]213
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[ راجحأ ]213

[ ءاجحأ ]213

[ ءافحأ ]213

[ فاقحأ ]214

[ دابأدمحأ ]214

[ روپدمحأ ]215

[ یلدمحأ ]216

[ ّيدمحأ ]216

[ هیدمحأ ]216

[ رمحالا رحبلا  ]216

[ رمحالا رهنلا  ]221

[ دومحأ ]221

[ نیلیوحأ ]221

[ اشیوحأ ]221

( امهیلی ام  ءاخلا و  هزمهلا و  باب  )222

[ هیئاخأ ]222

[ ناذاخإ ]224

[ اکرتخأ ]224

[ رامتخإ ]224

[ نامتخإ ]224

[ یلوی هتخإ  ]224

[ ابوتخإ ]224

[ مدخأ ]226

[ دوذخأ ]226

[ هجرخأ ]226

[ نامرخأ ]226
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[ هدیرخا ]226

[ هیبظ فاسخأ  ]226

[ رضخأ ]228

[ اخسیخأ ]228

[ هعلفلخأ ]228

[ هّلخأ ]229

[ میمخإ ]229

[ نخأ ]230

[ نخأ 230[و 

[ راکانخأ ]230

[ یبلج یخأ  ]231

( ایسوریخأ ]231

[ نوریخأ ]231

[ لیخأ ]231

[ یلویخأ ]231

( امهیلی ام  لادلا و  هزمهلا و  باب  )232

[ ادأ ]232

[ ایدوفادأ ]232

[ مادإ ]232

[ مادإ 232[و 

[ همادإ ]232

[ هشومادأ ]233

[ دیلفجدإ ]234

[ موکجدإ ]234

[ نوت ثروجدإ  ]234

[ ّدأ ]234
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[ مهادأ ]234

[ نوتکنّدأ ]236

[ هّدإ ]236

[ الاوّدأ ]236

[ نوتسیّدأ ]236

[ نوسیّدأ ]236

[ الافیّدأ ]237

[ اردأ ]237

[ تیمردأ ]237

[ هنردأ ]237

[ هتیموردأ ]239

[ ایردأ ]240

[ کیتایردأ ]240

[ نایردأ ]241

[ هنایردأ ]241

[ دلوفسدأ ]241

[ رغدإ ]241

[ وفدأ ]241

[ بلدإ ]242

[ غربسلدأ ]242

[ هدیلدأ ]243

[ اوامدأ ]243

[ سمدأ ]244

[ میّمدأ ]244

[ نوسنمدإ ]245

[ همدأ ]245
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[ اوربندإ ]245

[ رودأ ]246

[ میارودأ ]246

[ سدرودإ ]246

[ زودأ ]246

[ مودأ ]246

[ روبیدأ ]248

[ ریدأ ]249

[ كادن ریدأ  ]249

[ سیدأ ]249

[ ونیدأ ]249

( امهیلی ام  لاذلا و  هزمهلا و  باب  )250

[ ناجیبرذأ ]250

[ یعرذإ ]258

[ هنذأ ]258

[ هنیبایذأ ]260

( امهیلی ام  ءارلا و  هزمهلا و  باب  )260

[ تابارأ ]260

[ وهبارأ ]260

[ ثارإ ]260

[ جارأ ]260

[ دارأ ]261

[ سودارأ ]261

[ طارارا ]262

[ امورارأ ]262

[ نوغارأ ]262
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[ یتاکارا ]263

[ لارأ ]263

[ مارأ ]264

[ زتمارأ ]265

[ نومارأ ]265

[ برأ ]265

[ برا ]265

[ نوجابرأ ]265

[ خابرإ ]265

[ سابرأ ]266

[ اینابرأ ]267

[ هعبرأ ]267

[ نیعبرأ ]267

[ ياچ هبرأ  ]267

[ ءاوبرأ ]267

[ اعوبرأ ]267

[ نوبرأ ]268

[ یبرأ ]269

[ تیبرا ]269

[ وّلتیبروأ ]269

[ ونیبرأ ]269

[ ونیبرأ ]269

[ اترأ ]269

[ اترأ ]271

[ انوجاترأ ]271

[ یکاترأ ]271
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[ وسترأ ]271

[ هترأ ]272

[ اوبرأ ]272

[ نیونرأ ]272

[ لجرأ ]272

[ هلجرا ]272

[ هلجرأ ]273

[ نجرأ ]273

[ ناتنجرأ ]273

[ نوتنجرأ ]273

[ لبوتنجرأ ]273

[ ریتنجرأ ]273

[ بوجرأ ]275

[ نزوجرأ ]275

[ شیجرأ ]275

[ لیجرأ ]276

[ لیبخرأ ]276

[ يوخرأ ]277

[ درأ ]278

[ درأ ]278

[ لیبدرأ ]278

[ کتشهیبدرأ ]279

[ ددرإ ]279

[ هردرأ ]279

[ شدرأ ]280

[ شدرأ ]280
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[ سالغدرأ ]280

[ ندرأ ]281

[ ناهدرأ ]281

[ نهدرأ ]281

[ ودرأ ]281

[ يودرأ ]282

[ نوّیناودرأ ]282

[ يزودرأ ] )282

[ اینودرأ ]282

[ ساّرأ ]282

[ ناّرأ ]282

[ ناجّرأ ]284

[ ناکّرأ ]284

[ وّرأ ]285

[ هوّرأ ]285

[ غربزرأ ]286

[ یسرأ ]286

[ فوسرأ ]286

[ افوسرأ ]286

[ مورضرأ ]287

[ ندعم ینغرأ  ]288

[ اوغرأ ]288

[ نیوغرأ ]288

[ یلکیرإ ]288

[ لجنکرأ ]289

[ ایبوکرأ ]289
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[ هینیمرأ ]290

[ ناقیرإ ]290

[ اکیرأ ]291

( امهیلی ام  يازلا و  هزمهلا و  باب  )292

[ جزأ ]292

[ دزأ ]292

[ هجادزأ ]293

[ لیعارزإ ]293

[ سرزأ ]294

[ دیمزإ ]295

[ ریمزإ ]295

[ رهزأ ]296

( امهیلی ام  نیسلا و  هزمهلا و  باب  )298

[ اسأ ]298

[ ماسأ ]298

[ هترابسإ ]299

[ اینابسإ ]299

[ هطربسإ ]311

[ ناشکبسأ ]315

[ نبسأ ]316

[ ذابارتسا ]317

[ ناخارتسأ ]318

[ هرودمارتسإ ]319

[ ایرتسإ ]320

[ دناتسا ]321

[ اغروتسأ ]321

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


[ سایروتسأ ]321

[ اینوتسإ ]322

[ یتسأ ]322

[ ایتسأ ]322

[ هکیتسأ ]323

[ نشنّسأ ]323

[ راوسإ ]324

[ نودوّسإ ]324

[ نوسأ ]325

[ نوسأ ]325

[ هنوسأ ]325

[ سوباطسأ ]325

[ زوردیفسإ ]325

[ هنوردنکسا ]326

[ هیردنکسا ]327

[ بوکسأ ]333

[ رادوکسإ ]334

[ لایروکسإ ]334

[ یلوکسأ ]334

[ ایکسإ ]335

[ راصح یکسأ  ]335

[ هرغز یکسأ  ]335

[ رهش یکسأ  ]335

[ دابأ مالسا  ]336

[ هیملسإ ]336

[ هیلیعامسا ]336
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[ انسأ ]337

[ ناوسأ ]337

[ جوسإ ]338

[ دوسا ]345

[ دوسأ ]347

( امهیلی ام  نیشلا و  هزمهلا و  باب  )349

[ یتناشأ ]349

[ هلیبشإ ]351

[ دودشأ ]352

[ فرشأ ]353

[ هیفرشأ ]353

[ روّشأ ]354

[ هردوقشا ]357

( امهیلی ام  داصلا و  هزمهلا و  باب  )358

[ ناهبصإ ]358

[ رخطصا ]373

[ کصإ ]375

[ هیحالصإ ]375

( امهیلی ام  ءاطلا و  هزمهلا و  باب  )376

[ سلطأ ]376

( امهیلی ام  نیعلا و  هزمهلا و  باب  )378

[ جوعأ ]378

[ رایعأ ]379

( امهیلی ام  نیغلا و  هزمهلا و  باب  )379

[ یلجاغأ ]379

[ ریداغأ ]380
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[ سیداغأ ]380

[ مارغأ ]381

[ هرغأ ]381

[ تامغأ ]382

[ رالیوغأ ]383

[ یغأ ]383

( امهیلی ام  ءافلا و  هزمهلا و  باب  )383

[ نّولافأ ]383

[ هیمافإ ]384

[ سیلوبوتیذرفأ ]384

[ هیقیرفا ]384

[ سسفأ ]402

[ ناتسناغفأ ]402

[ ونیّلفأ ]413

[ نوریفأ ]413

[ الیفأ ]413

[ نونیفأ ]413

[ راصح هرق  نویفأ  ]414

( امهیلی ام  فاقلا و  هزمهلا و  باب  )414

[ هجقأ ]414

[ عرقأ ]415

[ نمرقا ]415

[ اینانرقأ ]416

( امهیلی ام  فاکلا و  هزمهلا و  باب  )416

[ هناطبکأ ]416

[ ریدرکأ ]418
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[ فوکرکأ ]418

[ سکإ ]418

[ لاسکإ ]419

[ جدربسکا ]419

[ دروفسکا ]419

[ سوسکا ]419

[ موسکأ ]420

[ نانکأ ]420

[ روداوکأ ]420

[ بایکأ ]424

( امهیلی ام  ماللا و  هزمهلا و  باب  )424

[ امابالأ ]424

[ وتالأ ]425

[ اینابلأ ]426

[ زربلإ ]428

[ غنبلإ ]428

[ ینبلأ ]429

[ فوبلإ ]429

[ یبلأ ]429

[ اروماتلأ ]429

[ لومتلأ ]430

[ غربنتلأ ]430

[ نونلإ ]430

[ انوتلأ ]431

[ نجلإ ]431

[ ینردلأ ]431
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[ ودارودلإ ]431

[ سازلأ ]432

[ رونسلإ ]432

[ اریسلأ ]433

[ شلأ ]433

[ درکشلأ ]433

[ سعلأ ]433

[ فرغلا ]433

[ دابآ هّللأ  ]434

[ ربّلأ ]434

[ ایناملا ]435

[ انیملإ ]456

[ دنلأ ]456

[ نایتولأ ]457

[ مویسیلإ ]457

[ تنقیلأ ]458

( امهیلی ام  میملا و  هزمهلا و  باب  )459

[ نوزامأ ]459

[ هیسامأ ]460

[ اکرمأ ]460

464دلجملا 2

[ اهیلی ام  میملا و  هزمهلا و  باب  همتت  ]464

464هراشا

( اکرمأ یلع  مالکلا  همتت  )465

465هراشا

هلقتسملا هیلامشلا  اکرمأ  477کلامم 
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هدحتملا 477تایالولا 

اکیسکم 495هیروهمج 

ابوک 499تایروهمج 

یطسولا اکرمأ  500تایروهمج 

هیبونجلا 503اکرمأ 

هدحتملا ایبمولک  506کلامم 

الیوزنف 508هیروهمج 

ءاوتسالا طخ  510هیروهمج 

وریب 510هیروهمج 

ایفیلوب 512هیروهمج 

یلیش 513هیروهمج 

نیتنجرأ 515هیروهمج 

هینوجاتاب 517هیروهمج 

ياوجاراب 517هیروهمج 

يوغارأ 518هیروهمج 

یتیاه 518هیروهمج 

کینمود ناس  519هیروهمج 

هلقتسملا ریغلا  519کلامملا 

هدحتملا ادنک  519هموکح 

اکرمأ یف  اریتلکنال  هعباتلا  522رئازجلا 

اسنرف 524تارمعتسم 

هدنالوه 524تارمعتسم 

هکرامیناد 525ترمعتسم 

امهیلی ام  نونلا و  هزمهلا و  526باب 

526هراشا

برعلا مایا  یف  535سلدنالا 
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مهفراعم مهمولع و  مهقالخا و  537مهتاداع و 

سلدنالا نم  برعلا  538جارخا 

امهیلی ام  واولا و  هزمهلا و  552باب 

552هراشا

[ هبوأ ]552

[ اسدوا ]553

[ ابوروأ ]553

[ اکزوأ ]563

[ ایلارتسوا ]563

امهیلی ام  ءایلا و  هزمهلا و  566باب 

566هراشا

[ ناریا ]566

[ هدنالریا ]573

[ هدنالسیا ]574

[ ایلاطیا ]575

امهیلی ام  فلالا و  عم  ءابلا  581باب 

581هراشا

[ سیراب ]581

[ نوطاب ]583

[ نیکاب ]583

[ یلاب ]584

[ نایماب ]584

[ سایناب ]584

امهیلی ام  ءاتلا و  عم  ءایلا  585باب 

585هراشا

[ سارتب ]585
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امهیلی ام  ءاتلا و  عم  ءابلا  585باب 

]؟؟؟ هینثب ]585

امهیلی ام  ءاحلا و  عم  ءابلا  586باب 

586هراشا

[ نیرحب ]586

امهیلی ام  ءاخلا و  عم  ءابلا  587باب 

587هراشا

[ تسراخب ]587

[ يراخب ]588

امهیلی ام  لادلا و  عم  ءابلا  590باب 

590هراشا

[ اّدب ]590

[ ناعیدبلا ]590

امهیلی ام  ءارلا و  عم  ءابلا  591باب 

591هراشا

[ لاغوترب ]591

[ ینیدزرب ]592

[ ابانمرب ]592

[ هسورب ]593

[ هدیرب ]593

[ میرب ]593

[ ناتسب ]594

[ هرکسب ]594

امهیلی ام  نیشلا و  عم  ءابلا  595باب 

595هراشا

[ قاشب ]595
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[ رواشب ]595

امهیلی ام  داصلا و  عم  ءابلا  596باب 

596هراشا

[ هرصب ]596

امهیلی ام  ءاطلا و  عم  ءابلا  598باب 

598هراشا

[ جربسرطب ]598

امهیلی ام  نیعلا و  عم  ءابلا  599باب 

599هراشا

[ کبلعب ]599

امهیلی ام  نیغلا و  عم  ءابلا  600باب 

600هراشا

[ دادغب ]600

امهیلی ام  ماللا و  عم  ءابلا  604باب 

604هراشا

[ اکیجلب ]604

[ خلب ]606

[ ایراغلب ]607

[ ناتسخولب ]608

امهیلی ام  میملا و  عم  ءابلا  609باب 

609هراشا

[ يابمب ]609

امهیلی ام  نونلا و  عم  ءابلا  610باب 

610هراشا

[ لاغنب ]610

امهیلی ام  واولا و  عم  ءابلا  610باب 
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[ امروب ]610

[ اونیروب ]611

امهیلی ام  ءایلا و  عم  ءابلا  612باب 

612هراشا

[ توریب ]612

امهیلی ام  فلالا و  ءاتلا و  613باب 

613هراشا

[ تالیفات ]613

امهیلی ام  ءابلا و  عم  ءاثلا  614باب 

614هراشا

[ تبت ]614

[ عربت ]614

امهیلی ام  ءاحلا و  عم  ءاتلا  615باب 

615هراشا

[ متحت ]615

امهیلی ام  ءاخلا و  عم  ءاتلا  615باب 

[ یلخت ]615

امهیلی ام  ءارلا و  عم  ءاتلا  615باب 

[ ناتسکرت ]615

[ سیرت ]616

امهیلی ام  ماللا و  عم  ءاتلا  616باب 

[ ناسملت ]616

امهیلی ام  واولا و  عم  ءاتلا  617باب 

______________________________617

( سنوت )617

امهیلی ام  نیعلا و  عم  ءاتلا  619باب 
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619هراشا

( ءارعت )619

امهیلی ام  نونلا و  عم  ءاتلا  619باب 

( نینت )619

امهیلی ام  فلالا و  عم  میجلا  619باب 

( شاج )619

( سلاج )620

[ هواج ]621

امهیلی ام  ءابلا و  عم  میجلا  624باب 

624هراشا

[ لبج ]624

امهیلی ام  لادلا و  عم  میجلا  627باب 

627هراشا

[ هّدج ]627

امهیلی ام  ءارلا و  عم  میجلا  629باب 

629هراشا

[ رئارج ]629

[ يدرج ]629

امهیلی ام  يازلا و  عم  میجلا  629باب 

[ رئازج ]629

امهیلی ام  ماللا و  عم  میجلا  630باب 

630هراشا

[ دابا لالج  ]630

امهیلی ام  نونلا و  عم  میجلا  630باب 

[ اونج ]630

امهیلی ام  واولا و  عم  میجلا  631باب 
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631هراشا

[ فوج ]631

امهیلی ام  ءایلا و  عم  میجلا  631باب 

[ نوحیج ]631

[ نالیج ]632

امهیلی ام  فلالا و  عم  ءاحلا  632باب 

[ مراح ]632

امهیلی ام  ءابلا و  عم  ءاحلا  633باب 

633هراشا

[ نوربح ]633

[ هشبح ]633

[ زاجح ]636

امهیلی ام  لادلا و  عم  ءاحلا  637باب 

637هراشا

]؟؟؟ دح ]637

امهیلی ام  داضلا و  عم  ءاحلا  637باب 

[ تومرضح ]637

امهیلی ام  ماللا و  عم  ءاحلا  638باب 

638هراشا

[ بلح ]638

امهیلی ام  میملا و  عم  ءاحلا  641باب 

641هراشا

[ هامح ]641

[ صمح ]642

امهیلی ام  واولا و  عم  ءاحلا  642باب 

[ ناروح ]642
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امهیلی ام  ءایلا و  عم  ءاحلا  643باب 

643هراشا

[ دابآردیح ]643

[ افیح ]644

امهیلی ام  فلالا و  عم  ءاخلا  645باب 

645هراشا

[ ایناخ ]645

امهیلی ام  لادلا و  عم  ءاخلا  645باب 

[ راک دنوادخ  ]645

امهیلی ام  ءارلا و  عم  ءاخلا  646باب 

646هراشا

[ ناسارخ ]646

[ طوبرخ ]646

[ موطرخ ]646

[ ناتموطرخ ]647

امهیلی ام  نونلا و  عم  ءاخلا  647باب 

[ زودنخ ]647

امهیلی ام  واولا و  عم  ءاخلا  647باب 

[ دنجوخ ]647

[ ناتسزوخ ]647

( دنقوخ )648

امهیلی ام  ءایلا و  عم  ءاحلا  648باب 

( اویح )648

امهیلی ام  فلالا و  عم  لادلا  649باب 

649هراشا

[ روفراد ]649
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[ ناتسغاد ]650

[ هکرمناد ]650

[ نوتیاد ]651

امهیلی ام  ءابلا و  عم  لادلا  652باب 

652هراشا

[ نیزیربد ]652

[ نیلبد ]652

[ ّیبد ]652

امهیلی ام  میجلا و  عم  لادلا  652باب 

[ هلجد ]652

امهیلی ام  ءارلا و  عم  لادلا  655باب 

655هراشا

[ ندسرد ]655

امهیلی ام  ماللا و  عم  لادلا  655باب 

[ یهلد ]655

[ قشمد ]656

[ طایمد ]663

امهیلی ام  نونلا و  عم  لادلا  664باب 

664هراشا

[ هلکند ]664

امهیلی ام  ءاهلا و  عم  لادلا  665باب 

665هراشا

[ یموهد ]665

امهیلی ام  واولا و  عم  لادلا  668باب 

668هراشا

[ غورود ]668
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امهیلی ام  ءایلا و  عم  لادلا  669باب 

669هراشا

[ رکب راید  ]669

[ ونیتنماید ]669

[ ارید ]670

[ تورید ]670

[ اید ]670

[ اغایاربافید ]670

[ نوفید ]670

[ اوغالید ]670

[ اکیتومید ]671

[ روپانید ]671

امهیلی ام  میملا و  عم  لاذلا  671باب 

[ رامذ ]671

امهیلی ام  فلالا و  عم  ءارلا  671باب 

[ ایشار ]671

امهیلی ام  ءابلا و  عم  ءارلا  672باب 

672هراشا

[ طابر ]672

[ هّبر ]672

[ هوبر ]672

امهیلی ام  نیشلا و  عم  ءارلا  672باب 

[ دشر ]672

[ تشر ]673

[ دیشر ]673

امهیلی ام  فاقلا و  عم  ءارلا  673باب 
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[ هقر ]673

[ مقر ]674

امهیلی ام  واولا و  عم  ءارلا  674باب 

[ سودور ]674

[ اوتسودور ]675

[ ایسور ]675

[ اینامور ]690

[ هعلق مور  ]691

امهیلی ام  ءابلا و  عم  يازلا  691باب 

[ ریبز ]691

امهیلی ام  ءاحلا و  عم  يازلا  692باب 

692هراشا

[ هلحز ]692

امهیلی ام  نونلا و  عم  يازلا  692باب 

[ ناجنز ]692

[ رابجنز ]692

امهیلی ام  لادلا و  عم  نیسلا  694باب 

694هراشا

[ وداس ]694

[ فوتاداس ]695

امهیلی ام  ءارلا و  عم  نیسلا  695باب 

[ برس ]695

امهیلی ام  ءاتلا و  عم  نیسلا  696باب 

696هراشا

[ هراّتس ]696

[ ملهکوتس ]696
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امهیلی ام  نیغلا و  عم  نیسلا  696باب 

[ نیلاغس ]696

امهیلی ام  ماللا و  عم  نیسلا  698باب 

698هراشا

[ هیناطلس ]698

[ یس هعلق  هیناطلس  ]698

[ هکفلس ]698

[ هینامیلس ]698

امهیلی ام  میملا و  عم  نیسلا  698باب 

[ هوامس ]698

[ سبمس ]700

[ اوابمس ]701

[ دنقرمس ]701

امهیلی ام  نونلا و  عم  نیسلا  702باب 

702هراشا

[ دنس ]702

[ روباغنس ]703

امهیلی ام  واولا و  عم  نیسلا  704باب 

704هراشا

[ نادوس ]704

[ ایروس ]710

[ هرطموس ]719

[ سیوس ]720

امهیلی ام  ءایلا و  عم  نیسلا  721باب 

721هراشا

[ مایس ]721
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[ ایریبیس ]724

[ نالیس ]725

[ بیلیس ]726

[ ساویس ]727

[ طویسأ وأ  طویس  ]727

امهیلی ام  فلالا و  عم  نیشلا  728باب 

728هراشا

[ ذحاش ]728

[ هبطاش ]728

[ دابآ هاش  ]729

[ روب هاش  ]729

امهیلی ام  ءابلا و  عم  نیشلا  729باب 

[ نیبش ]729

امهیلی ام  ءاحلا و  عم  نیشلا  730باب 

730هراشا

[ میمحش ]730

امهیلی ام  ءارلا و  عم  نیشلا  730باب 

[ ناورش ]730

[ شیرش ]730

امهیلی ام  ءاطلا و  عم  نیشلا  731باب 

731هراشا

[ برعلا طش  ]731

امهیلی ام  نیغلا و  عم  نیشلا  731باب 

( رغشلا )731

امهیلی ام  میملا و  عم  نیشلا  731باب 

( المش )731
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( رّمش )732

امهیلی ام  نونلا و  عم  نیشلا  732باب 

( يدنش )732

امهیلی ام  واولا و  عم  نیشلا  732باب 

( هنشوش )732

امهیلی ام  ءایلا و  عم  نیشلا  733باب 

733هراشا

( وغاکیش )733

[ غنکنیش ]734

امهیلی ام  فلالا و  عم  داصلا  734باب 

[ ناخ وراص  ]734

[ اتیفاص ]734

[ هیحلاص ]734

امهیلی ام  ءاحلا و  عم  داصلا  735باب 

735هراشا

[ ءارحص ]735

امهیلی ام  ءافلا و  عم  داصلا  736باب 

736هراشا

( سقافص )736

( دفص )736

[ هیّلقص ]737

امهیلی ام  فاکلا و  عم  داصلا  738باب 

738هراشا

[ اینوصکص ]738

امهیلی ام  ءایلا و  عم  داصلا  739باب 

739هراشا
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[ نیص ]739

امهیلی ام  ءارلا و  عم  ءاطلا  756باب 

756هراشا

[ نوزبارط ]756

[ ماشلا سلبارط  ]757

[ برغلا سلبارط  ]758

امهیلی ام  فاکلا و  عم  نیعلا  760باب 

760هراشا

[ هکع وأ  ءاکع  ]760

امهیلی ام  ءایلا و  عم  نیعلا  760باب 

[ باثنیع ]760

امهیلی ام  ءایلا و  عم  نیغلا  761باب 

761هراشا

[ هدیدجلا ءانیغ  ]761

امهیلی ام  ءایلا و  عم  ءافلا  761باب 

[ نیبیلیف ]761

امهیلی ام  ءابلا و  عم  فاقلا  762باب 

762هراشا

[ صربق ]762

امهیلی ام  لادلا و  عم  فاقلا  763باب 

763هراشا

[ سدق ]763

امهیلی ام  ءارلا و  عم  فاقلا  764باب 

[ هبطرق ]764

امهیلی ام  نیسلا و  عم  فاقلا  764باب 

764هراشا
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[ ینومطسق ]764

[ هینیطنطسق ]765

[ نیطنطسق ]766

امهیلی ام  واولا و  عم  فاقلا  766باب 

[ هوصوق ]766

[ هینوق ]767

امهیلی ام  فلالا و  عم  فاکلا  767باب 

[ باک ]767

امهیلی ام  ءارلا و  عم  فاکلا  769باب 

769هراشا

[ دیرک ]769

امهیلی ام  ماللا و  عم  فاکلا  770باب 

770هراشا

[ اتکلک ]770

امهیلی ام  میملا و  عم  فاکلا  770باب 

[ ایدوبمک ]770

[ نورمک ]770

امهیلی ام  واولا و  عم  فاکلا  771باب 

771هراشا

[ ایروک ]771

[ نیشنشنوک ]772

[ هلقتسملا وغنوک  ]772

[ هیواسنرفلا وغنوک  ]775

امهیلی ام  فلالا و  عم  ماللا  775باب 

[ هیقذال ]775

[ روهال ]776
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امهیلی ام  ءابلا و  عم  ماللا  776باب 

[ نانبل ]776

امهیلی ام  ءایلا و  عم  ماللا  776باب 

[ ایریبیل ]776

امهیلی ام  فلالا و  عم  میملا  777باب 

777هراشا

[ هریدام ]777

[ کنیترام ]777

[ ایلیسرام ]777

[ رتسجتام ]777

امهیلی ام  میجلا و  عم  میملا  778باب 

778هراشا

[ رجم ]778

امهیلی ام  لادلا و  عم  میملا  778باب 

[ رکسغدم ]778

امهیلی ام  ءارلا و  عم  میملا  780باب 

780هراشا

[ شکارم ]780

امهیلی ام  نیسلا و  عم  میملا  784باب 

784هراشا

[ طقسم ]784

امهیلی ام  داصلا و  عم  میملا  784باب 

[ رصم ]784

[ عوصم ]799

امهیلی ام  میملا و  عم  نونلا  800باب 

800هراشا
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[ اسمن ]800

امهیلی ام  نونلا و  عم  ءاهلا  804باب 

804هراشا

[ دنه ]804

امهیلی ام  واولا و  عم  ءاهلا  808باب 

808هراشا

[ ادنلوه ]808

امهیلی ام  فلالا و  عم  ءایلا  811باب 

811هراشا

[ نابای ]811

امهیلی ام  میملا و  عم  ءایلا  825باب 

825هراشا

[ نمی ]825

زکرم 826فیرعت 
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نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  مجنم 

هراشا

.ق 626  - 574 هللادبع ، نب  توقای  يومح ، توقای  هسانشرس : 

.یجناخلا نیمادمحم  هبتر  هعمج و  نادلبلا / مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  مجنم  روآدیدپ ... :  مان  ناونع و 

 - 13 هداعسلا ، هعبطم  رصم : رشن :  تاصخشم 

.ج يرهاظ :  تاصخشم 

.1283 1325ق = = 19079 مهن ، دلج  ساسا  رب  یسیونتسرهف  تشاددای : 

.دشابیم مهن  دلج  زا  لوا  ءزج  رضاح  باتک  تشاددای : 

.فیرش یشوم  دیسو  رکیتیج  هللادبع  يولوم  هیخا و  یجناخلا و  نیما  دمحم  یلامجلا و  یجان  دمحا  هقفن  یلع  تشاددای : 

نادلبلا مجعم  574-626ق .  هللادبع ، نب  توقای  يومح ، توقای  عوضوم : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  ایفارغج --  عوضوم : 

ییایفارغج ياه  مان  عوضوم : 

ییایفارغج گنهرف  یمالسا --  ياهروشک  عوضوم : 

نیمادمحم یجناخ ، هدوزفا :  هسانش 

G93/ي2م62 1300ي هرگنک :  يدنب  هدر 

910/917671 ییوید :  يدنب  هدر 

51404 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

دلجملا 1

[ ریدصت ]
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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

جرخأ .هقلخ و  اهرهظ  یلع  ثب  .اراهنأ و  اهیف  يرجأ  .اراحب و  اهیف  لعج  .اهیحاد  ضرألا و  طساب  .اهیناب و  ءامـسلا و  عفار  هّلل  دـمحلا 
ام کلذ  نم  ناکف  .اـهراطقأ  یف  هماـقالل  بابـسألا  دادـعإ  .اهرامعتـسا و  یلا  مهعاـبط  یف  عدوأ  اـمب  مهقاـس  .هقزر و  اـهنطب  نم  مهل 

یشرقلا یبرعلا  یمألا  ّیبنلا  دمحم  اندیس  .مدآ  ینب  نیع  ناسنا  .ملاعلا و  اذه  جات  هرد  یلع  هالصلا  .بیرألا و  ریحی  .بیبللا و  شهدی 
نع هتناـکم  ولع  یف  ینغ  یمورلا  يومحلا  توقاـی  هّللا  دـبع  یبـأل  نادـلبلا  مجعم  باـتک  ناـف  دـعب ) و   ) ملـس هبحـص و  هلآ و  یلع  و 
یف لحکلاک  نوکی  الیذ  هل  لعجن  نأ  انمزع  هعبط  یف  انعرـش  نیح  انک  دـق  و  هرادـقمب : هیونتلا  نع  هردـق  ولع  یف  هناـکمب و  فیرعتلا 
دون .هیلا و  فرـشتسن  انک  يذـلا  هجولا  یلع  هعبط  نم  اـندرأ  اـم  هّللا  نوعب  اـنل  مت  اـمل  .ءاـفیهلا و  حـشکل  حاـشولاک  .ءانـسحلا و  نیع 

.ءاهبلا و نم  للح  یف  سیمی  هانزربأ  .ءافخلا و  نم  هانجرخأف  هعبط  یف  عورـشلا  نیح  هب  دعولا  قبـس  ام  زاجنا  یلا  انمق  .هیلع  لوصحلا 
نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا ) مجنم   ) هانیمس

هیف یـضمأ  هنایبل و  هباتک  دقع  امم  لابجلا  باضهلا و  لاحملا و  يرقلا و  رکذ  نم  فلؤملا  تافام  لییذتلا  اذه  یف  كردتـسن  انـسل  و 
ضرتعم دـجی  نأ  داکی  یتح ال  بیقنتلا  ثحبلا و  یف  غلاب  هّللا  همحر  فلؤملا  ناف  هردـنأ  اذـه و  لقأ  اـمف  هنأـش  حاـضیإل  هرمع  لـج 

هایإ نوکی  نأب  ایرح  ناکل  اذه  نم  ملس  ماوعألا  مایألا و  نم  فلس  ام  لک  یف  رشبلا  نم  ادحأ  نأ  ول  الیبس و  هیلع  ضارتعالل 

هیلع فوقولل  هیویند  هجاح  هیف  سانلل  ناک  وأ  بیرغ  ئـش  وأ  لیمج  رثأ  وأ  هیخیرات  هثداح  نم  هدـئاف  هیف  سانلل  ام  یلا  اندـمع  امنا  و 
ادـع ام  انلمهأ  امامج و  مهل  احارتسم و  سانلل  نوکی  ام  تاهزتنملا  یهالملا و  ضایغلا و  ضایرلا و  نم  هب  ناک  وأ  هعانـص  وأ  هراجتل 

اذه
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انرکذ ام  دئاوفلا  نم  هیف  سیل  امم 

ول ال اهیلع و  مالکلا  یـضتقی  امم  اهریغ  وأ  هیخیراتلا  دئاوفلا  نم  اهیف  انیلا  عقو  ئـشل  اهرکذ  هدام  رکذ  لییذتلا  اذه  یف  اندـعأ  امبر  و 
نمز یف  هیلع  تناک  ام  ریغ  نآلا  هذـه  لثم  ناف  امهلاثمأ  ایقیرفأ و  ایـسآک و  هریبکلا  تاراقلا  امیـس  ـال  رکذـب و  اـهل  ضرعن  مل  کـلذ 

کلذ یلع  فوقولل  ایفاک  سفنلل و  ایفاش  اطسب  اهعیمج  یلع  لوقلا  انطسب  دقف  فلؤملا 

بیقنت اهیلا  لصی  مل  امم  سانلا  نسلأ  یلع  اهرکذ  رودی  امم  نآلا  هدوجوملا  ندملا  نم  هریفو  هلمج  رکذ  هلک  اذه  یلا  انممـض  دـق  و 
ثیدح اهرثکأ  ناف  هیناکیرمالا  هیقیرفألا و  تارمعتـسملا  اصوصخ  هنمز و  دـعب  ثدـح  امم  ناک  وأ  هنمز  یف  اهناکم  هلاهجل  فلؤملا 

هرمع و ینفأل  لمآ  لمأ  هیلا  دـتما  دـصاق و  هیلا  دـصق  ول  کلذ  ناف  هیـضرألا  هرکلا  هجو  یلع  ام  لک  رکذـن  مل  اـننأ  یلع  فاـشتکالا 
تادلجملا نم  تآم  یلا  هیف  جاتحا 

ریخ هیافک و  صیرحلا  ریغل  هیف  امب  هغلب و  هیف  امب  انیتأ  دـق  انأ  الا  هجاح  ریبک  هیلا  سانلل  ام  لک  یلع  انیتأ  اـننأ  نظن  ـال  اـنک  نا  اذـه و 
نم مجعملا  فورح  یلع  هانبترف  هلـصأ  بیترتک  لیذلا  اذه  انبتر  دق  لحملا و  کغلب  ام  دازلا  نم  کبـسح  قنعلاب و  طاحأ  ام  هدالقلا 

لعجی مل  لصألاب و  جزم  هنأ  ولف  هسفن  بیترتلا  اذـه  یلع  ثلاثلا  یناثلا و  فرحلا  انبتر  امک  هقراشملا  فلأی  ام  یلع  ءاـیلا  یلا  فلـألا 
عضو وأ  لکش  یف  نافلتخی  دحاو ال  نیباتکلا  نأ  یف  رظان  کشی  مل  امهنیب  ام  ناقرف  نوکت  هیآ  زاجح و ال  امهنیب 

باتک ینادـمهلل و  برعلا  هریزج  باتک  نیمدـقتملا  بتک  نمف  باتکلا  اذـه  یف  ءاج  ام  لک  یف  اهیلع  دامتعالا  ناک  یتلا  بتکلا  امأ 
خیراتلا بحاص  يدوعـسملل  فارـشإلا  باتک  یـسیردالل و  قاـفآلا  قارتخا  یف  قاتـشملا  ههزن  باـتک  يرکبلل و  مجعتـسا  اـم  مجعم 

همیدقلا هیبرعلا  بتکلا  نم  اهریغ  هیقفلا و  نبال  نادلبلا  باتک  بهذلا و  جورمب  یمسملا  روهشملا 

باتک نم  عوبطملا  مسقلا  یناتـسبلل و  فراعملا  هرئاد  یلع  اهیف  هدـمعلا  لج  اباتک و  نیثالثلا  یلع  دـیزت  اهناف  هثیدـحلا  بتکلا  اـمأ  و 
کلذ ریغ  یلا  هیبرعلا  تالجملا  هیناهاشلا و  کلامملاب  هصتخملا  تامانزرلا  هیحوصنلا و  هفحتلا  هیرهزألا و  هبخنلا  راهدألا و  راثآ 

رخدن مل  هبیوبت و  هبیترت و  هبیذهت و  باتکلا و  اذه  ریرحت  یف  ادهج  لأن  مل  اننأ  مث 
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فرع نمف  هیلا  سانلا  هجاح  باتکلا و  اذـه  رادـقم  امأف  نوبلاطلا : هبلطتی  نوبغارلا و  یهتـشی  امک  هّللا  دـمحب  ءاـجف  اعـسو  کـلذ  یف 
اذـه هناکم  فرع  ملعلا  لهأ  فونـص  نم  کلذ  ریغ  بیبط و  هیقف و  بیدأ و  خرؤم و  نیب  نم  هیلا  ملعلا  لهأ  هجاـح  هلـصأ و  رادـقم 
باب لک  یف  هیلا  عوجرلا  باتکلا و  اذـه  یف  رظنلا  نع  مجعملا  باتک  یف  رظانلاب  ینغ  هنأ ال  لوقن  لب  هیلا  هجاحلا  رادـقم  باـتکلا و 

نم حورلا  نیعلا و  نم  رونلا  يرجم  هنم  يرجی  امنا  لصألا و  نم  عرفلا  لکلا و  نم  ءزجلا  يرجم  هنم  يرجی  طقف  سیل  هناف  هباوبأ  نم 
هیهتشی هبحی و  امب  هتعلاطم  رفس  نم  عجری  هیف و  يرسلا  بغ  هّللا  ءاش  نا  دمحیس  هیف  رظانلا  دسجلا و 
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( مجعملا باتک  فلؤم  همجرت  )

هعاتبا اریغـص و  هدالب  نم  رـسا  نیدلا  باهـش  بقلملا  رادلا  يدادـغبلا  يومحلا  سنجلا  یمورلا  هّللا  دـبع  نب  توقای  هّللا  دـبع  وبأ  وه 
رکسع ال هالوم  ناک  هرئاجن و  طبض  یف  هب  عفتنیل  باتکلا  یف  هلعج  يومحلا و  میهاربا  رصن  یبأ  نب  رکسعب  فرعی  رجات  لجر  دادغبب 

ائیـش أرق  روکذملا  توقای  ربک  امل  دالوأ و  هدع  دلوأ  اهب و  جّوزت  دادـغبب و  انکاس  ناک  هراجتلا و  يوس  ائیـش  ملعی  طخلا و ال  نسحی 
هنیب ترج  مث  ماشلا  یلا  دوعی  یحاونلا و  کلت  نامع و  شیک و  یلا  دّدرتی  ناکف  هرجاتم  یف  رافسألاب  هالوم  هلغش  هغللا و  وحنلا و  نم 

هعلاطملاب لصح  هرجالاب و  خسنلاب  لغتـشاف  هئامـسمخ  نیعـست و  تس و  هنـس  یف  کلذ  هنع و  هدعبأف  هقتع  تبجوأ  هوبن  هالوم  نیب  و 
هدی یف  ناک  امم  ائیش  لصحف  تام  دق  هالوم  ناک  داع  امل  شیک و  یلا  هرفـس  ائیـش و  هاطعأ  هیلع و  يولأ  هدم  دعب  هالوم  نا  مث  دئاوف 
ناک ابتک و  هتراجت  ضعب  لعج  اـهب و  رفاـس  هلاـم و  سأر  اـهلعج  هیقب  هدـیب  تیقب  هب و  مهاـضرأ  اـم  هتجوز  هـالوم و  دـالوأ  یطعأ  و 

هجوت يوق و  فرط  هنم  هنهذ  یف  کبتشاف  جراوخلا  بتک  نم  ائیـش  علاط  دق  ناک  هنع و  هّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلع  ابـصعتم 
امهنیب يرج  هنع و  هّللا  یـضر  ّیلعل  بصعتی  نم  ضعب  رظان  اهقاوسأ و  ضعب  یف  دـعق  هئامتـس و  هرـشع و  ثـالث  هنـس  یف  قشمد  یلا 

دعب امزهنم  قشمد  نم  جرخ  مهنم و  ملسف  هنولتقی  اوداک  هروث  هیلع  سانلا  راثف  غوسی  امب ال  هنع  هّللا  یـضر  اّیلع  هرکذ  یلا  يدأ  مالک 
نم یناثلا  وأ  لوالا  رـشعلا  یف  اهنع  جرخ  بقرتی و  اـفئاخ  بلح  یلا  لـصو  هیلع و  ردـقی  ملف  هبلطف  دـلبلا  یلاو  یلا  هیـضقلا  تغلب  نا 

لوخد یماحت  ناسارخ و  یلا  اهنم  کلـس  لبرا و  یلا  لقتنا  مث  لصوملا  یلا  لصوت  هئامتـس و  هرـشع و  ثالث  هنـس  هرخآلا  يداـمج 
نطوتـسا اهدالب و  یف  رجتی  اهب  ماقأ  ناسارخ  یلا  یهتنا  املف  لتقیف  هلوق  لقنی  نأ  یـشخ  ایدادغب و  ناک  قشمدب  هل  رظانملا  نأل  دادغب 

هرـشع و تس  هنـس  یف  کـلذ  رتتلا و  جورخ  مزراوخب  وه  هفداـص و  مزراوخ و  یلا  یـضم  اـسن و  یلا  اـهنع  جرخ  هدـم و  ورم  هنیدـم 
هرکذ و اذا  هحرـش  نع  لکی  ناک  اـم  بعتلا  هقیاـضملا و  نم  هقیرط  یف  یـساق  هسمر و  نم  رـشحلا  موی  هثعبک  هسفنب  مزهناـف  هئاـمتس 

لصوملا یلا  لصو 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


6 ص :

یلا اهنم  لحترا  راجنس و  یلا  لقتنا  مث  هدیدم  هدم  لصوملاب  ماقأ  بایثلا و  ّینشخ  لکأملا و  ّیند  هزوعأ  بابسألا و  هب  تعطقت  دق  و 
هعمجب ینع  يذلا  لبرا  خیرات  نم  تلقن  و  یلاعت ..  هّللا  ءاش  نا  هرکذ  یتآلا  خـیراتلا  یف  تام  نا  یلا  ناخلا  یف  اهرهاظب  ماقأ  بلح و 
هعقاولل اهقراف  مزراوخب و  امیقم  ناک  هئامتس و  هرشع و  عبس  هنس  بجر  یف  لبرا  مدق  روکذملا  اتوقای  نأ  یفوتـسملا  نبا  تاکربلا  وبأ 

یلا ءابلألا  داشرا  هامـس  اباتک  فنـص  خیراوتلا و  عبتت  دـق  ناک  هاش و  مزراوخ  شکت  نب  دـمحم  ناطلـسلا  رتتلا و  نیب  اهیف  ترج  یتلا 
نییوغللا و نییوحنلا و  رابخأ  نم  ّیلا  عقو  ام  باتکلا  اذـه  یف  تعمج  لاق و  هلّوأ  یف  رکذ  رابک  دولج  عبرأ  یف  لخدـی  ءابدالا  هفرعم 
هنودملا و لئاسرلا  باحصأ  نیروهشملا و  باّتکلا  نیفورعملا و  نیقاّرولا  نیخّرؤملا و  نییرابخالا و  نیروهـشملا و  ءاّرقلا  نیباّسنلا و 

هیاهن یف  زاجعالا  راصتخالا و  راـثیا  عم  اـفیلأت  هیف  عمج  وأ  افینـصت  بدـألا  یف  فنـص  نم  لـک  هنیعملا و  هبوسنملا  طوطخلا  باـبرأ 
مهباسنأب و رابخالا  مهرابخأ و  نسحتـسم  مهفیناصت و  رکذ  تاقوألا و  دیلاوملا و  نییبت  تایفولا و  تابثا  یف  ادـهج  لآ  مل  زاجیالا و 

اهتابثال هعاطتـسالا  عم  هلانم  برق  هلاجر و  لق  ام  الا  دـیناسألا  تفذـح  دابعلل و  یتطلاخم  دالبلا و  یلا  يدادرت  یف  مهراعـشأ  نم  ئش 
اذـه یف  لّوعملا  ءاملعلا  بتک  نم  يذـخأ  نطاوم  یلقن و  عضاوم  تبثأ  عفنلا و  ربک  مجحلا و  رغـص  تدـصق  یننا  ّالإ  هزاجا  اعامس و 

اـضیأ هفیناصت  نم  ءامدـقلا و  نیرخأتملا و  ءارعـشلا  رابخأ  یف  اباتک  عمج  هنا  رکذ  مث  مهیلا  لقنلا  هحـص  یف  عوجرلا  مهیلع و  نأـشلا 
بتکلا نم  وه  اعقـص و  فلتخملا  اعـضو  كرتشملا  باتک  ءابدالا و  مجعم  باـتک  ءارعـشلا و  مجعم  باـتک  نادـلبلا و  مجعم  باـتک 

بـضتقملا یناغألا و  باتک  ناونع  یـسرافلا و  ّیلع  یبأ  مالک  عومجم  لودلا و  باتک  خیراتلا و  یف  لآملا  أدبملا و  باتک  هعفانلا و 
مرکألا یـضاقلا  رکذ  و  فراعملا ..  لیـصحت  یف  هیلاع  همه  هل  تناک  یبنتملا و  رابخأ  باتک  برعلا و  باـسنأ  هیف  رکذـی  بسنلا  یف 

یف یلاـعت  هّللا  همحر  بلح  بحاـص  ریزو  یطفقلا  ینابیـشلا  دـحاولا  دـبع  نب  میهاربا  نب  فسوی  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  نیدـلا  لاـمج 
رتتلا نم  ابراه  اهیلا  هلوصو  دـنع  لصوملا  نم  هلاسر  هیلا  بتک  روکذـملا  اتوقای  نأ  هاحنلا  ءاـنبأ  یلع  هاورلا  ءاـبنإ  هامـس  يذـلا  هباـتک 

هلدمحلا هلمسبلا و  دعب  یه  مهعم و  هل  يرج  ام  هلاح و  اهیف  فصی 
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نم هلوصو  نیح  هئامتـس  هرـشع و  عبـس  هنـس  یف  لصوملا  نم  هلاسرلا  هذـه  بتک  دـق  يومحلا  هّللا  دـبع  نب  توقاـی  كولمملا  ناـک 
نب فسوی  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  مرکألا  یـضاقلا  نیدـلا  لامج  ریزولا  هقر  کلام  هرـضح  یلا  یلاعت  هّللا  مهدابأ  رتتلا  دـیرط  مزراوخ 
وه .هلحم و  هدایسلا  هجرد  یف  یلعأ  .هلظ و  هیلع  هّللا  غبسأ  هباکع  نب  هبلعث  نب  نابیش  میت  یمیتلا  مث  ینابیـشلا  دحاولا  دبع  نب  میهاربا 
نع مجحأ  .هلآم و  هقراف و  ام  دـعب  هرمأ  ءدـب  یلا  ءامیإ  .هلاوحأ و  ناسارخ و  لاوحـأل  احرـش  مصاوعلا  بلح و  بحاـص  ریزو  ذـئموی 

هعانـص یلحتنم  نم  هعامج  اهیلع  فقو  نأ  یلا  .ابنجت  هلوط و  نع  اهروصق  نم  ارارف  .اـبیهت و  اـماظعإ و  فیرـشلا  هیأر  یلع  اهـضرع 
.اهبتک یلا  نیعراسم  مهدجوف  رثنلا  مظنلا و 

یلع اهـضرع  یلع  کلذ  هعجـشف  .اهتلحأ  ناسحالا  جرد  یلعأ  یف  .اهتلح و  قرلا  کلام  نساحم  نا  کشی  ام  .اهلقن و  یلع  نیتفاهتم 
.اّیرهوج اّرد  ینتقا  نم  لک  .اّیفریص و ال  امهرد  سمل  نم  لک  سیلف  .اهللز  نع  حفصلا  .اهحفصت و  یف  اهّولع  ءارآلل  هالوم و 

- اهنم مهاـطعأ - مهحنم و  .مهاـبح و  مهغّوس و  اـم  .هینب  مالـسإلا و  .هیلهأ و  ملعلا  یلع  هّللا  مادأ  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  یه  اـه  و 
بارتغالا هکرب و  هکرحلا  ناب  ارارتغا  .حماجلا  نامزلا  بلح  راردتسا  .عماجلا و  رهدلا  باتعتـسا  دارأ  هدلوم  قراف  امل  كولمملا  ناک 

هنامز هل  قر  نؤخلا و ال  هرهد  هل  ثری  ملف  هبحـص  لک  عم  فاوطتلا  بکر  بکر  هبرغلا و  یلا  لمألا  براغ  یطتماف  باستکالا  هیعاد 
نوتفملا

اربخلا متکت  مل  اهسفنأ  بیع  نع  تلئس  ول  مایألا  یلایللا و  نا 

دـینفت و یف  رهدـلا  عم  لزأ  مل  .طکلا و  رهدـلا  ماـستبا  .ظـحلا  سوبع  عم  .برأ و  كاردا  وأ  رطو  غولب  .بدـألا  هفرح  عم  تاـهیه  و 
بایالاب همینغلا  نم  تیضر  یتح  .باتع 

ناکلخ نبال  نایعالا  تایفو  عجاریلف  اهدارأ  نم  دالبلا و  یف  هلقنت  عاقصالا و  هلوجت  اهیف  رکذ  هلیوط  یه  و 

يدادغبلا راجنلا  نباب  فورعملا  دومحم  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبأ  یندشنأ  نامجلا  دوقع  باتک  یف  یلـصوملا  يراعـشلا  لامکلا  لاق  و 
ءادوس دئافر  اهیلع  هنیع و  تدمر  دق  یکرت و  مالغ  یف  هسفنل  روکذملا  توقای  یندشنأ  لاق  دادغب  خیرات  بحاص 
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قارشالاب هانس  یضی ء  اردب  ههجو  بسحت  كرتلل  دلوم  و 

قاشعلا نع  اهتلتف  دریلهیاقو  لضف  هینیع  یلع  یخرأ 

قاو نم  هیاقول  لهف  تذفناهنود  قباوسلا  نأ  ول  هّللات 

نم نیرشعلا  دحألا  موی  یفوت  هلاق و  اذکه  مورلا  دالبب  هئامسمخ  نیعبس و  سمخ و  وأ  عبرأ  هنس  یف  روکذملا  توقای  هدالو  تناک  و 
یلاعت و هّللا  همحر  همجرتلا  لوأ  یف  هرکذ  انمدق  امبـسح  بلح  هنیدـم  رهاظب  ناخلا  یف  هئامتـس  نیرـشع و  تس و  هنـس  ناضمر  رهش 

بحاص ریثألا  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  نیدلا  زع  خیشلا  یلا  اهملس  دادغبب و  رانید  بردی  يذلا  يدیزلا  دجـسم  یلع  هبتک  فقو  دق  ناک 
لهتـسم یف  اهب  لاغتـشالل  بلح  مدق  بوقعی و  هسفن  یمـس  رهتـشا  روکذملا و  توقای  زیمت  امل  كانه و  یلا  اهلمحف  ریبکلا  خـیراتلا 

هریغ ناکلخ و  نبا  خیرات  نم  اصخلم  یهتنا  هلضف ..  نورکذی  هیلع و  نونثی  سانلا  هتوم  بیقع  ناک  هتافو و  هنس  هدعقلا  يذ 
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( میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  )

( نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  مجنم  باتک  نم  ( ) هزمهلا باتک  )

( امهیلی ام  فلالا و  هزمهلا و  باب  )

[آ]

قفتا عسوت و  اهریغ  یف  اهایإ  مهلامعتسا  هزمهلا و  مسا  لصألا  یف  فلالا  نا  هعانصلا  رس  یف  ینج  نبا  لاق  دیعبلا ..  ءادن  فرح  ظفلب 
هباتکلا قطنلا و  یف  هروص  هل  نیعتی  يذلا  وه  ماتلا  فرحلا  ناف  فورحلا  عیمج  هدام  یه  لب  مات  فرحب  تسیل  فلالا  نا  یلع  ءاملعلا 

طخلا یف  قطنلا ال  یف  رهظت  اهتروص  ناـف  هزمهلا  سکع  قطنلا  یف  ـال  طـخلا  یف  رهظت  اـهتروص  ناـف  کلذـک  تسیل  فلـألا  اـعم و 
تناک اذاـف  جـنرفالا  دـنع  فرحأ  هسمخ  ماـقم  موقت  هیبرعلا  یف  هزمهلا  نا  ملعا  و  دـحاو ..  فرح  مهدـنع  فلـالا  هزمهلا و  عومجمف 

بـسحب کلذ  ماـقم e .I و  تماـق  هروسکم  تناـک  اذا  ماـقم a و  تماـق  هحوتفم  تناـک  اذا  فرح U .O و  ماقم  تماـق  همومـضم 
نم هانکردتـسا  ام  رثکأ  نـأل  باوبـالا  عسوأ  كردتـسملا  یف  هزمهلا  باـب  ءاـج  اذـهل  هیناـیلاطیالا و  هغللا  هینیتـاللا و  هغللا  حالطـصا 
یلع هینوتوتلا  هغللا  نم  وأ  خآ )  ) اهلصأ راهدالا و  راثآ  بحاص  هاکح  ام  یلع  هیطلقلا  هغللا  نم  هذوخأمآ  هظفل  و  هیجنرفالا ..  مالعالا 
ارهن نیعبرأ  وحنل  مسا  یه  لاق  يراجلا و  هاملا  نیهجولا  الک  یلع  اهانعم  لاق و  أ ا )  ) اهلـصأ فراعملا و  هرئاد  یف  یناتـسبلا  هاکح  ام 
رهنب یقتلی  دنمله و  یف  رمی  هیلامشلا  تنبارب  یف  ادنالوه  یف  رهن  اهنم * رکذلاب ..  اهرهـشأ  صخن  اهیلامـش  ابروأ و  طساوأ  یف  اریغص 

مث تخف  رهنب  یقتلی  لـسیرفا  یف  رهن  و  ترلودـلا * یف  بصی  ندـلورتس آ  یمـسی و  نـجنن  وزغ  یف  رهن  و  كودـیلاوب * یف  لـیمود 
هیالو یف  رهن  و  ادیرب * نم  برقلاب  تنبارب  یف  رهن  و  ثین * رهن  یف  بصی  بروتنا  هیالو  یف  اکجلب  یف  رهن  و  يزردـیوز * یف  بصی 

( لوأ مجنم  - 2  ) یف رهن  و  ارتم * اولیک  هفاسم 230  اعطاق  اغیر  جیلخ  یف  بصی  هیسورلا  اینوقیل 
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یف وـغرآ  هیـالو  یف  رهن  و  نجنل * هیـالو  سمإ  رهن  یف  بصی  رفوناـه  یف  رهن  و  اـغیر * نـم  برقلاـب  اـنیود  رهن  یف  بـصی  دـنلروک 
يداو یف  يرجی  رهن  و  ّنرسول * هریحب  یف  مث  نینرس  هریحب  یف  بصی  ارسیوس  یف  رهن  و  رآلا * یلا  لیوله  هریحب  هایم  لمحی  ارسیوس 
كانه رموأ و  تنـس  یف  رمی  ارتم  ولیک  هلوط 84  اسنارف  نم  رونلا  هیـالو  یف  رهن  و  ارـسیوس * نم  نرـسول  هریحب  یف  بصی  غربلجنا و 

مسا یلا  مسا آ  فاضی  دق  راهدالا و  راثآ  بحاص  لاق  نیلیفارغ ..  دنع  شاملا  رحب  یف  بصی  هریغـصلا  نفـسلا  هیف  يرجت  نأ  حلـصی 
.آ .ردیرت  .ا و  .ردلوب  وحن  الـصفنم  وأ  .آردیرت  .آردلوب و  وحن  هدـحاولا  هملکلاک  الـصتم  هظفل  حـصی  ذـئنیح  هیمجعأ و  هفاضا  رخآ 

رایتخالا بسحب 

[ هّیزاوترأ رابآ  ]

ذنم اهیف  تدـجو  اهنال  موی  زیترا  میدـقلا  نامزلا  یف  یمـست  تناک  یناتـسبلا  لاق  اسنرف ..  نم  زاوترأ  هعطاـقم  یلا  هبوسنم  راـبآ  یه *
نامز ذنم  نیینیـصلا  دنع  تدجو  دق  اهرکذ و  دق  مهباّتک  ضعب  نال  هروکذملا  رابآلا  نوفرعی  اوناک  ءامدـقلا  نا  رهاظلا  میدـق و  نامز 

اهلـصأ ناک  نا  هیلع و  يرجی  وأ  ضرالا  حطـس  یلع  اهیف  ءاملا  دعـصیف  تالآلاب  بقثت  ضرالا  یف  بوقث  یه  و  مدـقلا ..  یف  لغوتم 
هحطس یلع  دعصی  يذلا  ناکملا  نم  عفرأ  ناکم  یف  ضرالا  نطب  یف  هعوبنی  لصأ  نکی  مل  ام  دوعـصلا  اذه  ءاملا  دعـصی  اقیمع و ال 

نم هتحت  ام  قارتخا  یلع  هرادـتقا  مدـعل  هیف  رـصح  يذـلا  ناـکملا  غلب  یتح  اـهقرتخا  یتلا  هیرخـصلا  تاـقبطلاب  اروصحم  هنوک  لاـح 
یف هلمعتـسملا  اهعونت  یلع  رابآلا  کلت  اهیف  بقثت  یتلا  تالآلا  ادارطتـسا  رکذ  مث  هیعیبطلا ..  هوقلاـب  کـلذ  متی  هیـضرالا و  تاـقبطلا 
دنع هدوجوم  رابآلا  کلت  نا  اودجو  نیـصلا  یلا  جنرفالا  لوخد  دعب  لاق و  نأ  یلا  نیتراقلا  نیتاه  رابآ  ضعب  رکذ  اکرمأ و  ابوروأ و 
مدق فالآ  هثالث  نم  اوحن  اهـضعب  قمع  ناف  ریحی  شهدی و  ام  قمعلا  نم  هغلاب  ادج و  هریثک  یه  مدقلا و  یف  لغوتم  نامز  ذنم  اهلهأ 

نم هلوقب و  همالک  متخ  اکرمأ و  ابوروأ و  هلمعتـست  امم  اعفن  يدـجأ  اهنا  رابآلا و  کلت  بقثل  نوینیـصلا  اهلمعتـسی  یتلا  هلـآلا  رکذ  و 
کلذ رسیتی  هینیصلا  هلآلاب  هیزاوترالا و  رابآلا  رفحل  حلصت  ءاملا  یلا  دیدش  جایتحا  یف  قرشلا  نم  هریثک  نکامأ  نا  مولعملا 

[ تبخ رابآ  ]

یلا اهنم  ضرالا  نم  هزافم  یف  برغملا  دالبب  رابآ * همجعملا  ءاخلاب 
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 .. هدحاو هلحرم  سلبارطا  یلا  هربص  رصق  نم  الیم و  هربص 24  رصق  یلا  اهنم  الیم و  نیلامجلا 30  رئب  یلا  هنم  الیم و  قردلا 28  رصق 
قیرطلا هذـه  یف  اهانرکذ  یتلا  لزانملا  هذـه  لک  لاق و  سباق و  هنیدـم  رکذ  دـنع  قاتـشملا  ههزن  هباتک  یف  یـسیردالا  فیرـشلا  هلاق 

یه نکاس و  فیلح  نطاق و ال  سینأ  نآلا  اـهب  سیلف  اـهتاریخ  تنفأ  اـهراثآ و  تسمط  اـهترامع و  یلع  برعلا  تتأ  دـق  عقلب  ءـالخ 
حایر سادرم و  یمست  برعلا  نم  هلیبقل  هحابتسم 

[ هبترلا رابآ  ]

* یلا هقرول  نم  مث  الیم  هیسرم 40  یلا  هقرول  نصح  نم  لاق و  برغملا ..  دالب  نم  هقرول  هنیدم  قیرط  یف  اضیأ  یـسیردالا  اهرکذ  .. 
هلحرم هریب  نصح  یلا  هبترلا  رابآ 

[ سابعلا رابآ  ]

یلا سابعلا  رابآ  یلا * تیف  دمات  یلا  مث  هتانز  رئب  یلا  مث  سانحا  يداو  یلا  سباق  نم  رخآ  قیرط  لاق و  یـسیردالا ..  اضیأ  اهرکذ  .. 
سلبارطا یلا  افصلا  رئب  یلا  تانفات 

[ ناقعی ینب  رابآ  ]

وحن 60 یلع  نیاملا  یه * لیق  لاـق  هیحیـسم و  هنـس 1905  عوبطملا  باتکلا  هیفارغج  یلا  بالطلا  دـشرم  یف  دعـسأ  سقلا  اهرکذ  .. 
وسیع هلالس  نم  هلیبق  ناقعی  ونب  و  روه ..  لبج  یبرغ  نم  الیم 

[ ریمأ دنپ  بآ  ]

دبعلا هانعم  هیسرافلا و  هغللا  حالطـصا  یلع  لفـسأ  نم  طقن  ثالثب  هطوقنم  دنپ  نمابلا  هیـسرافلا و  هغللاب  ءاملا  مسا  ءابلا  نوکـسب  بآ 
هل هسارک  یف  یکز  کب  دمحأ  هلاق  روهشملا ..  سرلا  رهن  ریع  وه  سرلا و  اضیأ  یمـسی  سراف و  دالب  نم  ناریإ  طساوأ  یف  رهن  وه *

همیدقلا هیفارغجلا  سوماق  اهامس 

[ طابآلا ]

برعلا هریزج  هفص  باتک  نم  هایملا  باب  رخآ  یف  ینادمهلا  هلاق  طابآلا ..  اهل  لاقی  هایم  برعلا * هریزجب  تورملا  هایم  نم 

[ هایح بآ  ]

یف میلقإ  هیهاضی  عورزلا ال  هکاوفلا و  تاریخلا و  ریثک  عستم  نیـصلا  میلقا  هصخلم و  ام  هتلحر  یف  هطوطب  نبا  لاق  هایحلا ..  ءام  هاـنعم 
لابج نم  هعبتم  دنهلا و  یف  يذلا  رهنلا  مساک  ریـسلا  رهن  اضیأ  یمـسی  هایحلا و  ءام  ینعی  هایح  بآب  فورعملا  رهنلا  هقرتخی * ایندـلا و 
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بـصی هریثکلا و  ریعاونلا  هیلع  قاوسالا و  نیتاسبلا و  عرازملا و  يرقلا و  هفنتکت  نیـصلا و  نیـص  یلا  یهتنی  نا  یلا  نیـصلا  طسو  یف 
نیرحبلا عمجمب  كانه  هنومسی  نوتیزلا و  اهل  لاقی  هنیدم  دنع  رحبلا  یف 

[ هایس بآ  ]

جونق برق  دنهلاب  ءام  دوسالا * ءاملا  هانعم  هلمهملا و  نیسلا  رسکب  هایس  اهلبق و  يذلاک  یلوالا  هملکلا 

[ صبآ ]

رفس نم  رشع  عساتلا  حاحصالا  نم  نیرشعلا  ددعلا  یف  ترکذ  رکاسی  ندم  نم  هنیدم  یناتسبلا * لاق  هلمهم ..  داص  هرخآ  هیناث  رسکب 
دعبی هنا ال  یلع  کنآ  اهانعم  هینادلکلاب و  اصبإ  نم  هذوخأم  تناک  امبر  سوینیزاغ  لاق  لاق  مث  نویـشق  تیب و  دـعب و  کلذ  عوشی و 

نم امهاتلک  مانوش و  مینج و  نیع  نع  اریثک  دـعبت  هدـلب ال  یه  ساـبوت و  وأ  ساـبوط  نـآلا  یمـست  یتلا  صباـت  نع  هفرحم  نوکت  نأ 
یف روصنم  دعـسأ  سقلا  لاق  و  همالک ..  یهتنا  عوشی  رفـس  یف  ترکذ  یتلا  نکامالا  نیب  هتبلا  رکذ  اهل  نوکی  الف  الا  رکاـسی و  ندـم 
نینج نم  یبرغلا  لامـشلا  یلا  نیلیم  وحن  یلع  سبت  رئب  یه  لیق  صبآ ..  رکاسی  ندم  هرکذ  دنع  باتکلا  هیفارغج  یلا  بالطلا  دشرم 

بحاص لاق  و  اضیأ ..  ههجلا  کلت  یف  هیرق  سوبأ  نیع  اـهلعل  رماـع و  نبا  جرم  یلامـش  یف  اـضبلا  هبرخ  یه  لـیق  و  مینج .. ) یه  (و 
هعقاولا یه  سابوت و  وأ  سابوط  مویلا  یمـست  یتلا  صبات  نع  هفرحم  اهنا  مهـضعب  معز  عوشی و  رفـس  نع  اهلقن  نا  دـعب  راهدالا  راثآ 

سلبان نم  رارجلا  قیراشم  هیحان  یف 

[ یفاص بآ  ]

هیحان عم  یه  لوضانألا و  رب  یف  یلیا  هجوق  ءاول  عباتلا  يرازاب  هطأ  ءاضق  یحاون  نم  هیحان  یفاـصلا * ءاـملا  هاـنعم  هلمهملا و  داـصلاب 
نیملسملا نم  اسفن  وحن 2500  اهناکس  اتیب و  وحن 582  اهب  هیرق  رشع  هعبس  یلع  لمتشت  رباج  هرق 

[ روکبآ ]

ینثا وحن  دعبت  رکب  راید  هیالو  عباتلا  دمآ  ءاضق  یحاون  نم  هیحان  یناتسبلا * لاق  همومضم ..  فاکلا  هدحوملا و  ءابلا  نوکس  دملاب و 
عبس اهارق  هیالولا و  زکرم  رکب  راید  نع  هعاس  رشع 

[ لبآ ]

هبوطر ینعم  یلع  لدی  لصأ  نم  اهقاقتـشال  جرم  وأ  ضور  اهانعم  هظفللا  هذه  نا  لیق  یناتـسبلا  لاق  مال ..  هروسکم و  ءاب  فلألا  دـعب 
اهانعم لیق  و  بشعلا .. 
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راهدألا راثآ  یف  لاق  ریخألا ..  ینعمللف  هینایرسلا  یف  امأ  هداملا و  قافتا  عم  نیینعملل  هیناربعلا  یف  یتأت  اهنا  حیحصلا  هبآک و  وأ  هحانم 
فنـصملا رکذ  دق  تلق و  هروکذـملا ..  تالحملا  ندـملا و  نم  يرخأ  لبآ و  لک  نیب  زییمتلل  رخآ  مسال  ابلاغ  فاضی  مسالا  اذـه  و 

.قوسلا و لبآ  .حمقلا و  لبآ  .تیزلا و  لبآ  .اتیب و  نیعبرأ  وحن  نآلا  اهیف  صمح و  يرق  نم  هیرق  لبآ  اهنم  عضاوم ..  هعبرأ  کلذ  نم 
یف اهعقوم  یناتـسبلا  لاق  و  طقف ..  لبآ  ظفلب  سوماقلا  بحاص  اهرکذ  سلباـن  يرق  نم  هیرق  هلوحم  لـبآ  اـنه * هیلع  كردتـسی  اـمم 
ءاول یف  نینج  ءاضق  نم  ناسیب  مویلا  یه  یتلا  ناش  تیب  یبونج  نم  لایمأ  هرـشع  ندرألا  نع  دعبت  ندرالا  يداو  نم  یلامـشلا  مسقلا 

نیینایدـملا شیج  بره  اهیلا  لوـألا و  كولملا  رفـس  نم  عبارلا  حاحـصالا  نم  ددـع 12  یف  ناش  تیب  عم  اهرکذ  درو  دـق  ناـقلبلا و 
سومینوریا مایأ  یف  مالـسلا و  هیلع  یبنلا  عشیلا  دـلو  اهیف  حاحصا 7 و  ددع 22  هاضقلا  رفـس  یف  هرکذ  امک  نوعدج  مهرـسک  نیذلا 

جرم ءاضق  نم  هیرق  اضیأ * یناتـسبلا  اهرکذ  یقـسلا  لبآ  .صقرلا و  هضور  هلوحم  لـبآ  ینعم  اهمـسا و  نم  اراـصتخا  اـمیلقأ  تمـست 
رحبلا و نود  هلوحلا  هریحب  اـهنم  يرت  برغلا  یلا  ههجتم  هعفترم  همکأ  قوـف  هینبم  عـقوملا  هلیمج  یه  توریب و  هیـالول  عباـتلا  نوـیعلا 
ینابصاحلاب و فورعملا  رهنلا  اضیأ  اهنم  قرشلا  ههج  یلا  يرجی  قرشلا و  یلا  خیـشلا  لبج  اهنم و  یقرـشلا  بونجلا  ههج  یلا  هریحبلا 

دربلا اهیف  دتشی  نانوحاط و  هیلع  رودی  هعستم و  یضارأ  یقـسی  لالز  ریزغ  ءام  عوبنی  اهنم  یبرغلا  بونجلا  نم  قئاقد  عضب  هفاسم  یلع 
اتیب وحن 200  اهیف  خیشلا و  لبج  جلث  ریرهمزب  اهیتأت  یتلا  هیقرشلا  حیرلا  اصوصخ  عبرألا و  تاهجلا  نم  اهیلع  ءاوهلا  طلستل  ءاتـشلا  یف 
اهب مهل  تاتستورب و  يراصن  هئام  هولخ و  اهب  مهل  زورد و  نیتئام  هسینک و  اهب  مهل  مور و  هئامعبـس  مهنم  سفن  فلأ  اهناکـس  ددع  و 

بناج یلع  مهـشاعم و  یلع  دکلا  یف  طاشن  باحـصأ  اهلهأ  بنعلا و  نوتیزلا و  ریرحلا و  بوبحلا و  اهتالوصحم  هسردـم و  هسینک و 
لبآ .نوکسف و  رسکب  یقسلا  لبإ  وأ  لبإ  نآلا  هماعلا  اهیمست  تاعاس و  نامث  وحن  ءادیص  نیب  اهنیب و  فیـضلا و  مارکا  هطاسبلا و  نم 
نم رشع  سماخلا  حاحصالا  نم  نیرشعلا  ددعلا  یف  ترکذ  دق  نیطسلف و  یلامش  یف  یلاتفن  طبس  ندم  نم  تناک  هدیلب  هکعم * تیب 

عبارلا ددعلا  یف  هایملا  لبآ  تیمس  ثورنک و  ناد و  عم  لوألا  كولملا  رفس 
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هفوطعم هکعم  تیب  ترکذ  لیئومص  رفـس  نم  حاحصالا 20  نم  ددعلا 14  یف  یناثلا و  مایألا  رفس  نم  رـشع  سداسلا  حاحـصالا  نم 
هـضرع هدـیلبلا  هذـه  تناک  لاق و  یناتـسبلا و  هعیمج  کـلذ  لاـق  هدرفم ..  لـبآ  ترکذ  هنم  ددـعلا 18  یف  اهریغ و  اـهنأک  لـبآ  یلع 

نب عبـش  ماقأ  هذـه  لبآ  یف  لاق و  مث  سدـقملا  باـتکلا  رافـسأ  نم  کـلذ  یلع  لدتـسا  روشأ و  هیروس و  كولم  نم  هازغلا  عماـطمل 
لبآ لعل  لاق و  مث  مالسلا  هیلع  حیـسملا  لبق  هنس 1022  کلذ  باوی و  اهیف  هرـصاح  مالـسلا و  هیلع  یبنلا  دواد  یلع  دّرمت  امل  يرکب 

 .. حمقلا لبآب  مویلا  هامسملا  یه  هذه 

هیالول عباتلا  نویعلا  جرم  ءاضق  نم  نآلا  دـعت  اهنیعب و  یناتـسبلا  اهرکذ  یتلا  یه  لصألا  یف  فنـصملا  اهرکذ  یتلا  حـمقلا  لـبآ  تلق 
نیشلا رـسکب  اضیأ  میّطـش  لبآ  .اتیب و  وحن 45  اـهیف  ساـیناب  یحاون  یف  هلوحلا  هریحب  نویع و  جرم  نیب  عـقوملا  هنـسح  یه  توریب و 
ندرألا يداو  ضفخنم  یف  باوم  تابرع  یف  هعقاو  هیرق  یه * ایقاقألا و  يأ  طنـسلا  هضور  اهانعم  هلمهملا و  ءاطلا  دیدشت  همجعملا و 

ندرألا و مهروبع  لبق  مهتالحر  رخآ  یف  لیئارسا  ینب  براضم  اهیلا  تلصتا  هلحم  رخآ  هذه  لبآ  یناتسبلا و  لاق  قرـشلا ..  ههج  یلا 
نم هداتسا  هفاسم 60  یلع  یه  هلیبآ و  مساب  سوفیـسوی  دهع  یف  فرعت  تناک  سدقملا و  باتکلا  رافـسأ  ضعب  یف  اهرکذ  درو  دـق 
لعب لیئارـسا  ونب  دبع  اهیف  رثأ و  نآلا  هل  قبی  مل  يذلا  لخنلا  اهب  قدـحی  ناک  نآلا و  یلا  یقابلا  طنـسلا  رجـش  نم  ریثک  اهیف  ندرألا و 

لدتسا یـسمشتیبلا و  عشوهی  لقح  یف  اهعقوم  یناتـسبلا  لاق  همیظعلا ..  لبآ  و  برلا * بصغ  مهیلع  دتـشاف  باوم  تانبل  امارکا  روغف 
ضوع هنا  نونلا و  نم  هلدبم  لبآ  یف  ماللا  نا  لاخی  لاق و  مث  هینایرـسلا  همجرتلا  سدقملا و  باتکلل  یناربعلا  لصألا  نم  کلذ  یلع 

هینیعبـسلا و همجرتلا  یف  تدرو  اـمک  ریبـکلا  رجحلا  ینعملا  نوکی  کـلذ  یلع  رجح و  هیناربعلاـب  هاـنعم  نبإ و  نوکت  نأ  بجی  لـبآ 
رجحلابف هیناکرمألا  هیبرعلا  اـمأ  ریبک و  لـبآ  رجحب  اـهتمجرتف  اطـسو  اـقیرط  تبهذ  هیزیلکنـالا  همجرتلا  اـمأ  هینادـلکلا و  هینایرـسلا و 
بالطلا دشرم  یف  دعسأ  سقلا  اهامس  کلذب  مورکلا و  هضور  هانعم  هروسکم  یلوألا  میملا  هحوتفم و  فاکلا  میمارک  لبآ  .ریبکلا و 

رـصتنا نیح  نومع  ینب  هدراطم  یف  حاتفی  یهتنا  اهیلا  ریعورع و  ءارو  امیف  ندرـألا  یقرـش  نومع  ینبل  تناـک  هیرق  یناتـسبلا * لاـق  .. 
حاحصالا نم  ددع 33  یف  کلذ  درو  امک  مهیلع 
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ماللا سایناسیل  لبآ  و  نومع * ّهبروأ  ایفلدالیف  نم  لایمأ  هتس  دعب  یلع  اهنا  سویباسوأ  رکذ  لاق و  مث  هاضقلا  رفـس  نم  رـشع  يداحلا 
تیب لبآ  اهنا  ضعبلا  معز  نانبل و  لبآ  سوفیسوی  اهامس  یناتسبلا  لاق  اضیأ ..  هنکاس  نون  اهدعب  فلا  اهدعب  هنکاس  ءایلا  هروسکم و 

یلا الیم  قشمد 18  نع  دعبت  لیق  ماشلا ..  یف  يدرب  رهن  یلع  هذه  نیطسلف و  نم  یلاتفن  ضرأ  یف  کلت  نأل  حیحص  ریغ  وه  هکعم و 
( لصألا یف  فنـصملا  اهرکذ   ) افنآ هروکذـملا  قوسلا  لبآ  نا  امب  الیم و  نیثالث  هعـضب و  کبلعب  نع  اـهنم و  یقرـشلا  لامـشلا  ههج 

يأ میارـصم  لبآ  و  كانه * تدهوش  تاباتک  ضعبب  کلذ  یلع  لدتـسا  دـق  اهـسفن و  یه  اهنا  حـجرت  دـعبلا  اذـه  قشمد  نع  دـعبت 
تیب ناکملا  یعدی  ثیح  رهنلا  ربع  یف  ندرالا  یبرغ  عقاولا  داطاودـبب  یمـسی  يذـلا  ناکملل  مسا  یناتـسبلا  لاق  نییرـصملا ..  هحانم 
ناثاج ضرأ  نم  یتأ  مالسلا  هیلع  فسوی  نأل  میارـصم  لبآ  یمـس  امنا  ندرالا و  یقرـش  یلع  لیق  سومینوریإ و  يأر  بسح  هلجح 

نم نیسمخلا  حاحصالا  نم  کلذ  یلع  لدتسا  هیلع و  اوحان  رصم و  خویـش  نوعرف و  دیبع  نم  هعامج  هعم  كانه و  اهنفدیل  هیبا  هثجب 
نیوکتلا رفس 

[ ایغرتآ ]

هیقیقحلا هیلیرغنم  أدـبم  یه  فاق و  هوق  دالب  نم  هضرف  هروسکم * همجعم  نیغ  هنکاس و  ءار  هحوتفم و  قوف  نم  هانثم  ءات  فلألا  دـعب 
هتیفارغج یف  نوربطلم  اهرکذ  همیظع ..  هراجت  زکرم  و 

[ هجنلق تآ  ]

ربق كانه  نا  لاق  رـصقلاب و  اهطبـض  هتلحر و  یف  هطوطب  نبا  اهرکذ  نالیـس ..  هریزج  یف  بیدنرـس  لبج  حفـسب  هیرق  هنکاـس * ءاـتلا 
فیفخ نب  هّللا  دبع  یبأ  خیشلا 

[ نادیم تآ  ]

راد هینیطنطـسقلا  یف  ایفوص  ایآ  هب  ظفلت  هماعلا  اـیفوص و  اـیجآ  عماـج  نم  یقرـشلا  بونجلا  یف  همیظع  هحاـس  لـیخلا * نادـیم  هاـنعم 
اذه دیش  نم  لوأ  اهضرع 150 و  هوطخ و  اهلوط 250  تابکرملا  لیخلا و  قابسل  هدعم  تناک  اهنال  کلذب  تیمس  یمظعلا و  هفالخلا 

ماخر و نم  لیثامت  اهیلع  هریثک  هدمعأب  اطاحم  ناک  هیمور و  سمورذ  وبأ  لکش  یلع  نیطنطسق  هلمک  سوریفس و  سومیتبـس  لحملا 
دنع اهضرع  ارتم و  وحن 30  اهعافترا  سویسودویث  هلسم  الا  اهنم  قبی  مل  نیبیلصلا و  مایأ  یف  تمطحت  راثآلا  هذه  نا  ریغ  ساحن 
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تاهجلا نم  هیلع  شوقنم  ماخر  نم  هلـسملا  هدـعاق  هسدـقملا و  هباتکلاب  هفورعملا  اـیفیلکوریه  تاـباتک  اـهیلع  نیرتم و  وحن  اـهزکرم 
لحملا اذه  یف  هلسملاب  ماقأ  یلاولا  سولکورب  نا  یلا  ریشت  هینیتاللا  هینانویلاب و  هباتک  هناوعأ و  سویـسودویث و  کلملا  هروص  عبرألا 

امدق و وحن 90  هعافترا  هینانوی و  هباتک  هیلع  لدت  امک  تاناجوریفروب  نیطنطسق  هحلصأ  دومع  هلـسملا  هاجت  سویـسودویث و  مایأ  یف 
 .. هرسکم اهسؤر  نکل  يرخألا  یلع  اهادحا  هفتلم  تایح  ثالث  هروصب  ساحن  نم  ریغص  دومع  طوقسلا و  یلع  هفرـشم  هتراجح  نآلا 

یلع هرئادـلا  تناـکف  هیراـچکنالا  ناـخ و  دوـمحم  ناطلـسلا  ناـنجلا  نکاـس  رکاـسع  نیب  همیظع  هعقوـم  تناـک  اذـه  نادـیم  تآـب  و 
یناتسبلا کلذ  یکح  ریفغ ..  مج  مهنم  لتق  هیراچکنالا و 

[ هنتآ ]

ارحب و الیم  امهنیب 51  نوزبارط  هنیدم  یقرـش  دوسألا  رحبلا  لحاس  یلع  هدلب  کلذک * نون  هحوتفم و  قوف  نم  هانثم  ءات  هزمهلا  دـعب 
ارب هعاس  ارحب و 29  ـالیم  روکذـملا 45  ءاوللا  نیب  اهنیب و  نوزبارط و  هیالو  یف  ناتـسزال  ءاول  عبات  ءاـضق  هبـصق  یه  ارب و  هعاـس   29
اتیب وحن 2290  اهیف  هیرق  یلع 25  لمتـشت  یه  هنتآ و  هیحان  امهادحا  نیتیحان  نم  فلأتی  هنتآ  ءاضق  و  اهمـساب ..  یمـسی  رهن  اهیقـسی 
ءاش نا  ءاهلا  باب  یف  اهرکذ  یتأیس  هیرق و  یلع 33  لمتشت  یه  نیشمه و  هیحان  يرخألا  اسفن و  وحن 17736  مهددع  مالسا  اهیلاهأ 

یلاعت هّللا 

[ هرثآ ]

طئاغک طئاغ  هنیثد  ورّـسلا و  نم  اهیلا  یئاجلل  هنیثد  لزانم  لوأ  یه  دوأ و  نم  باـبح  ینبل  هیرق  هحوتفم * ءارلا  هروسکم و  هثلثم  ءاـثلا 
برعلا هریزج  هفص  یف  ینادمهلا  هلاق  برأم .. 

[ سونآ ]

نم قئاقد  هجرد و 9  یقرشلا و 40  لوطلا  نم  هجرد  نیب 22  هعقوم  لبج  وه * هینایلاطیإ و  هبـسن  سدـقملا  لبجلا  يأ  سونأ  لیق  و  .. 
لیبخرألا یف  هریبک  هریزج  هبشب  هروهشملا  هثالثلا  رزجلا  هابشأ  نم  یقرشلا  فرطلا  یف  سونآ  هریزج  هبـش  یف  عقاو  یلامـشلا  ضرعلا 

اهیمـست هماـعلا  یلیإ و  مور  هامـسملا  دـالبلا  نم  کینولـس  هیـالو  نم  وـه  سوـثوأ و  سوـنآ  هریزج  هبـش  یمـسی  هنم  فرطلا  اذـه  و 
يأ همساب  یمسی  يذلا  لبجلا  هتیاهن  یف  قوقشلا و  هیدوألا و  لابجلا و  ریثک  وهف  سوثأ  هریزج  هبـش  امأ  کیمولاس .. ) .کیمالـس و  )

روکذملا سوثآ  لبج 
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لابج یلعأ  هنا  همهوتل  هیکلف  مارجأ  دصرل  نانویلا  ءامدق  ءامکح  ضعب  هیلع  دعـص  دـق  مدـق و  هئامثالث  فالآ و  هتـس  وحن  هعافترا  و 
تالحم سئانکلا و  هیف  اونب  لوألا و  نورقلا  یف  اینید  اراـبتعا  نویحیـسملا  هربتعا  اثیدـح و  امیدـق و  لـبجلا  اذـه  رهتـشا  دـق  ملاـعلا و 
کلملا هـقفنب  اـهءانب  مـتأ  هریثـک و  تابوعــص  فداـص  ارذـعلا و  مساـب  سویــسانثا  سیدـقلا  هـسینک  هـیف  ینب  نـم  لوأ  و  هداـبعلا .. 

لاق هنقتم ..  هینغ  تراصف  هناوعأ  کلملا و  فرط  نم  هریثکلا  ایادـهلا  اهیلا  تلـسرأ  روکذـملا و  سیدـقلا  باطل  هباجا  سوروفوکین 
ارید هیف 22  سدقملا  لبجلا  یعدی  يذلا  سوثا  لبج  اهنم  برقلاب  کینولس و  هرکذ  دنع  هیضولا  هآرملا  هباتک  یف  کید  ناف  سویلین 

تاناسحا نم  مهتـشیعم  رثکأ  بهار  فالآ  هتـس  هعبرأ و  نیب  لبجلا  اذه  یف  نابهرلا  ددع  یناتـسبلا و  لاق  و  هراغم ..  هسینک و  و 500 
نم تناک  نا  یثنال و  حمـسی  ـال  لاـق و  مث  يرخأ  نادـلب  نادـغبلا و  خـالفلا و  ایـسور و  یف  سکذوثرـالا  مورلا  نم  ریخلا  باحـصأ 

هرواجملا نکامالل  هیعارزلا و  لاغشالاب  عمشلا و  روصلا و  لمعب  نولغتـشی  مه  ادج و  هقیـض  هنابهر  هشیع  هیلا و  لوخدلاب  تاناویحلا 
.اریثک عفتری  هنا  هربونص  صئاصخ  نم  انتسکلا و  طولبلا و  ربونصلا و  رجش  نم  هعستم  تاباغ  هبناوج  یف  ادج و  لیمج  رظنم  هل 

[ لوثآ ]

دالب نم  ریاشترب  نم  هیلامـشلا  ههجلا  یف  هعطاقم  یناتـسبلا * لاق  مـال ..  هنکاـس و  واو  هدودـمملا و  فلـالا  دـعب  همومـضم  هثلثم  ءاـثب 
نم رثکأ  اهضعب  عافترا  هریثک  لابج  هلیمج و  رظانم  تاذ  یه  الیم و  اهضرع 30  الیم و  وحن 45  اهلوط  ارتلکنا  کلامم  نم  ادنلتوکسا 

هلیمج لوهس  هریثک و  تاریحب  اهیف  مدق و  فالآ  هثالث 

[ ماجآ ]

یه ماطآلا و  یف  هغل  هنا  لاق  فاـضم و  ریغ  هرکذ  دـیربلا و  ماـجآ  ءامـسف  دـیربلا  هیلا  فاـضأ  فنـصملا و  هرکذ  لاـعفأ ..  نزو  یلع 
ّریثکل نصغلا  يذ  یف  دشنأ  مث  نصغلا  يذ  مسر  یف  روکذم  عضوم  لاقف * يرکبلا  هرکذ  و  هنیدملا ..  لهأ  هغلب  روصقلا 

موسر نیتضوّرلا  رارق  یحاضب  ینجاه  نصغلا  يذ  مایأ  نم  هّزعل 

میدق ّنهدهع  یطوش  تاضور  واکبلا  یل  جّیهت  ماجآ  هضورف 

فقاو ءام  اهیف  ضرأ  اـهناب  اـهفرع  هعارزلا و  باحـصأ  نییجولویجلا و  حالطـصا  یف  ماـجآلا  فراـعملا  هرئاد  یف  یناتـسبلا  رکذ  و  .. 
( لوأ مجنم  - 3  ) هریغتم تالضف  نیط و  نم  بکرم  لحو  هیف  عمجتم 
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دنع يرام و  نییواسنرفلا  دـنع  اهمـسا  لاق و  اهتنتف ..  هایملا  کلت  یف  اهتالـضف  عقنتـست  هیح  تاناویح  تاتابن و  اهیف  ـالیلق و  وأ  اریثک 
هتدئافل هیلا  ترشأ  ینکل  انباتک و  عوضوم  نم  سیل  امب  هتداع  بسح  ثحبلا  لاطأ  غب و  زیلکنالا 

[ هرجآ ]

دعب احیرج  اهیلا  لـمح  مث  هنـس 547  يروغلا  نیدلا  باهـش  ناطلـسلا  اهحتف  دنهلاب ..  همیدق  هنیدم  هحوتفم * ءارلا  هروسکم و  میجلا 
یناتسبلا هلاق  هرکاسع ..  یلع  اهیف  هرئادلا  تناک  دونهلا و  كولم  نیب  هنیب و  تناک  هکرعم 

[ نجآ ]

نم هقیقد  هجرد و 12  نیب 44  نوراغ  تول و  هیالو  هدعاق  یه  اسنرف و  یف  همیدق  هنیدم  یناتـسبلا * لاق  نون ..  هرخآ  هروسکم  میجلا 
لیمج نیتم  رجحلا  نم  رـسج  كانه  نوراغ و  رهن  نم  ینمیلا  هفـصلا  یلع  اـهعقوم  یقرـشلا  لوطلا  نم  هقیقد  یلامشلا و 37  ضرعلا 

هعستم و اهتراجت  هراجتلل و  نسح  عقوم  تاذ  اهنا  الا  بترم  نسح و ال  ریغف  هنیدملا  ءانب  امأ  هرطنق ..  هرشع  يدحإ  یلع  مئاق  لکـشلا 
اهنم و یبرغلا  بونجلا  ههج  یلا  ارتمولیک  سیراب 610  نع  دعبت  یه  موتجأ و  امیدق  یمست  تناک  يزمرقلا و  اهغابـصب  ترهتـشا  دق 
هجیربویتنلا و همأ  هبـصق  میدقلا  یف  تناک  هیلاع و  هسردم  اهیف  هیفقـسأ و  یـسرک  یه  هیدیدحلا و  هکـسلا  قیرط  یلع  ارتمولیک   714
نوینیلالا و نویبوهلا و  طوقلا و  اهیلع  یلوتـساف  هریثک  ممأ  يدـیأ  اهتلوادـت  دـق  هیوضاق و  هنیدـم  هیناـمورلا  هنطلـسلا  ماـیأ  یف  تناـک 

هبصق تراص  ازولوت و  ءارمأ  ارتلکلا و  كولم  انیتیکأ و  تاقود  اسنرف و  كولم  مکح  یف  یلاوتلا  یلع  تلخد  برعلا و  نویدنغربلا و 
ارارضا اهب  تقحلأ  هینید  بورح  كانه  تثدح  مالـسالل ) رـشاعلا  نرقلل  قفاوملا   ) حیـسملل رـشع  سداسلا  نرقلا  یف  اونجا و  هعطاقم 

هطنحلا و قرعلا و  کسملا و  هیفوصلا و  تاجوسنملا  براوجلا و  هنم  كاحت  يذـلا  فوصلا  ناتکلا و  نآلا  اـهتالوصحم  نم  هریثک و 
سمخ قوس  اهیف  حـتفت  اهخوخب و  هروهـشم  هنیدـملا  هذـه  یـشاوملا و  هوفلا و  غبتلا و  ابتـسکلا و  رامثلا و  قبـآلا و  بنقلا و  رمحلا و 

اسفن هیلوب 17263  باسح  یف  اسفن و  اهناکس 14987  ددع  هرم و  لک  مایأ  هثالث  رمتست  هنسلا  یف  تارم 

[ ایفوص ایجآ  ]

امهاـنعم ناـتینانوی  ناـتملک  نوکـسلا  همـضلا و  نیب  اـهب  قطنی  هلمهملا  داـصلا  فلأ و  اهدـعب  هففخم  هحوتفم  ءاـیلا  هروسکم و  میجلا 
ءایلا ایفوص  اّیأ  لاقی  هسدقملا و  همکحلا 
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اهانب هسینک  هرمأ  لوأ  یف  ناک  ایندلا  عماوج  مظعأ  نم  هیلعلا  هناتـسالا  عماج  مسا * وه  یفوص و  تنـس  هیواسنرفلاب  هددـشم و  ایأ  نم 
هدعب اهعسو  مث  هیهلالا  همکحلا  مسا  یلع  اهامس  و  هنس ) هئامثالث  وحنب  مالسالا  لبق  يأ   ) هیحیـسم هنس 325  ریبکلا  نیطنطسق  کلملا 
یقابلا وه  اضیأ و  هیحیسم  هنس 548  هممت  اهءانب و  سوناینتسوی  روطاربمالا  ددجف  هیحیـسم  هنس 532  تقرتحا  اهنا  ریغ  سنطـسق  هنبا 

امدق و هضرع 143  امدق و  ءانبلا 269  اذه  لوط  و  مسالا ..  اذهب  یعدت  تناک  هلمرأ  یه  ایفوص و  هسیدقلا  مساب  اهصصخ  نآلا و  یلا 
هیرجه هنس 857  هینیطنطـسقلا  حتافلا  یناثلا  دمحم  ناطلـسلا  حتف  امل  امدق و  هبقلا 180  یلا  ضرـالا  نم  هولع  امدـق و  هتبق 115  رطق 

دیـضعتل ثلاثلا  دارم  ناطلـسلا  اهانب  یتلا  دئاضعلاب  الیلق  هجراخ  نم  هتئیه  تلدـبت  دـق  اعماج و  هلعج  هیحیـسم ) هنس 1453  هقفاوملا  )
هنیمثلا ءاسفیسفلاب  نیزم  حیسف  لیوط  لخدم  هل  هقوف و  نذآم  هعبرأ  هل  میقأ  هلزلزلا و  هوق  نم  طوقـسلا  یلا  لام  ناک  دق  يذلا  رادجلا 

هریبک و ماخرلا  نم  هدـمعأ  یلع  هینبم  اهناف  هبقلا  امأ  هلیمج ..  شوقن  هیف  ساحنلا  نم  ادـج  ریبک  باب  هطـسو  یف  بهذـلاب و  هالحملا 
یتلا هلیمجلا  ءاسفیـسفلاب  انیزم  هبقلا  طیحم  ناـک  هنیز و  نسحأـب  هنیزم  ءاـنبلا و  هنقتم  ممق  اـهالعأ  یف  يرـصملا و  بسحملا  رخـصلا 

دنع کلذ  همرحل  اهل  ارتس  یهذ  رفصأ  ناهدب  تیلطف  لیجنالا  هاروتلا و  یف  هدراولا  هیخیراتلا  ثداوحلا  ضعبل  ریـشت  روص  اهیف  لعج 
ریبک مجن  لکـشب  هحـشوم  اهـسؤر  نا  الا  هعبرالا  هبقلا  بناوج  یلع  هروصم  میبوراـکلا  نم  هعبرأ  هحنجأ  اـهنم  ظـفح  دـق  مالـسالا و 

ءافلخلا ءامسأ  ملس و  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  مسا  هلالج و  لج  یلاعت  هّللا  مسا  هیبرع  هیبهذ  فرحأب  اهبناوج  یلع  بتک  دق  بهذم و 
دعم لحم  هیبرغلا  ههجلا  یف  هتلابق  بیطخلل و  ربنم  اهتاهج  يدـحا  یف  مهنع و  هّللا  یـضر  یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  یبأ  نیدـشارلا 

نم كانه  نإ  لاقی  هنیمث و  هدمعأ  یلع  همئاق  هیناث  هقبطک  وه  هالصلا و  هماقال  عماجلا  یتأی  ام  دنع  هیف  میقی  مظعالا  ناطلسلا  انالومل 
نم ءانبلا  کلذ  یف  نا  لامجالاب  سـسفأ و  یف  روهـشملا  اناید  لکیه  نم  هب  یتأ  هنا  لاقی  رـضخالا  بشیلا  رجح  نم  هدمعأ  هدمعالا 

یناتسبلا هلاق  فصاولا ..  ریحی  شهدی و  ام  لامجلا  همظعلا و  بابسأ 

[ نخآ ]

یناتسبلا هلاق  لباشال ..  سکإ  هنیدمل  یناملا * مسا  همجعملا  ءاخلا  رسکب 
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[ هیرکیخآ ]

تناک هداروبس و  رئازج  يدحا  یه  لیخرالا و  یف  هریزج  هنکاس * ءارو  هروسکم  فاک  هنکاس و  ءای  هدعب  هروسکم و  همجعملا  ءاخلا 
یناتسبلا هلاق  ایراقیا ..  نع  هفرحم  ایراقین  نآلا  اهل  لاقی  ایراقیا و  امیدق  یمست 

[ اسادآ ]

لتق یتلا  هکرعملا  لبق  یباکملا  اذوهی  هیف  رکسع  نوروح  تیب  نم  هذاتـسأ  نیثالث  هرازغ و  نم  موی  هریـسم  یلع  هیدوهیلا  یف  ناکم  * 
لاق لوالا و  نییباکملا  رفس  نم  عباسلا  حاحصالا  نع  هل  القان  یناتسبلا  کلذ  لاق  نوروح ..  تیب  یف  ارکسعم  ناک  يذلا  روناقین  اهیف 

اسرادأ یمست  امبر  و 

[ مادآ ]

رفس نم  ثلاثلا  حاحـصالا  نم  ددـعلا 16  یف  ترکذ  ناترـص  بناج  یلا  ندرالا  یلع  هنیدـم  مادآ * ضرـالا و  اـهانعم  هیناربع  هملک 
اریثک هبشت  هینایرسلا  هیناربعلا و  یف  ءارلا  هروص  نأل  هفیحصت  اهلعل  ءارلاب و  مارآ  هینایرسلا  همجرتلا  یف  هریغ و  یف  اهل  رکذ  عوشی و ال 

یناتسبلا هلاق  لادلا ..  هروص 

[ نوثدآلا ]

هماهت و نم  هنأب  هیف  هدّدح  مث  یثاءد  مسر  یف  روکذم  عضوم  همجعم * یف  يرکبلا  لاق  نولعاف ..  نزو  هثلثم  ءاث  اهدعب  لادـلا  رـسکب 
رمحأ نبا  رعش  نم  هل  دشنأ 

انیثدآلا قارب  یف  عفاود  ثیم  نامعن  یف  قاره  ثیحب 

بلقلا یلع  هنم  کلذ  ءاج  دق  یثاءد و  قربأ  دیری  لاق  .. 

[ سیلودآ ]

لاق طقف ..  مال  اهرخآ  لؤدآ  اهیلع  قلطأ  امبر  هلمهم و  نیـس  اهرخآ  هنکاـس  واو  اـمهنیب  هروسکم  مـال  همومـضملا و  هلمهملا  لادـلاب 
لامشلا ههج  یلا  موسکا  نع  ارتمولیک  دعبت 228  یبرغلا  ئطاشلا  یلع  رمحالا  رحبلا  نم  نوج  یف  هشبحلا  یف  همیدق  هنیدم  یناتسبلا *

و وکیکرأ ..  هلیوز و  نآلا  یمـست  اقرـش و  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 59  الامـش و 35  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 35  یف 15  یقرشلا 
موسکال انیم  حیسملل  سداسلا  نرقلا  یف  تناک  هراجت و  اهعـسوأ  بناجالاب و  اطالتخا  یحاونلا  کلت  ضرف  رثکأ  هنیدملا  هذه  تناک 

سامـسوک هل  اهظفح  هراکذتل  هباتک  هیلع  اروهـشم  ءانب  سوتیجرفا  سومیلطب  اهیف  ماقأ  و  جاعلا ..  دیبعلا و  یف  نورجتی  اهراجت  ناک  و 
تسولبوکیدنا
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نآلا یلا  هیقاب  همهم  راثآ  كانه  اهیلا و  هبسن  یلودالا  ءانبلاب  فرعی 

[ رآ ]

هعطاقم یف  رتسنف  نروهکیرش و  لابج  یف  امهجرخم  نیعبن  نم  فلأتی  نورلا  نیرلا و  دعب  ارسیوس  دالب  یف  رهن  ربکأ  یناتسبلا * لاق  .. 
اذـه لوط  و  توشدـلو ..  هاجت  نیرلا  رهن  یف  بصی  ورآ و  رلوس و  نرب و  نوث و  ندـم  یقـسی  نوثوزنایرب و  یتریحب  یف  رمی  مث  نرب 

یف امدق و  نم 150  رثکأ  هعافترا  میظع  لاّلش  یلـسه  دنع  هنم  نوکتی  الورا و  امیدق  یمـسی  ناک  الیم و  وأ 170  ارتمولیک  رهنلا 270 
هاعجرأ تلدوه و  يان و  نایواسنرفلا  نالارنجلا  هضراعف  هزایتجا  سولرک  سنربلا  لواح  هیرجه  ( 1214  ) قفاوملا هیحیسم  هنس 1799 

ایناملأ دالب  یف  هریغص  هریثک  رهنأ  هدعل  مسا  رآ  و  ابئاخ * ارساخ 

[ غربرآ ]

یلع هعقاو  ارـسیوس  نم  ایقوعرا  هیالو  یف  هنیدـم  یناتـسبلا * لاق  همجعم ..  نیغ  هرخآ  همومـضم  هدـحوم  ءاب  اـمهنیب  ناـتنکاس  نآارلا 
یبرغلا بونجلا  یلا  ورآ  هنیدـم  نم  ارتم  ولیک  رـشع  هسمخ  هفاـسم  یلع  رجیو )  ) راـهدالا راـثآ  یف  هامـس  رغیو و  ورآ و  يرهن  یقتلم 

هیرجه ( 1071  ) قفاوم حیسملل  هنس 1660  تینب  هیبرحلا  تامهملا  هحلسالا و  راخدال  هعلق  اهیف  اسفن و  اهناکس 1700  ددع 

[ سرآ ]

دنع سرام  لباقم  نیینانویلا  دنع  برحلا  دوبعم  مسا * یناتسبلا  لاق  راهقلا ..  هینانویلا  هغللا  یف  هانعم  هلمهم  نیس  اهدعب  هروسکم  ءارلا 
 .. ریدتسم نجم  هعارذ  یف  عردم و  لاطبالا  سبالم  سبال  هددهتم  هسرـش  هئیه  يذ  لطب  هروصب  هنوروصی  اذه  سرآ  و  نیینامورلا .. 

همیظع هجض  جضف  هحرجف  رجحب  سالاب  هامر  تادوبعملا  نیب  برحلا  تبشتنا  امل  هنا  نم  تافارخلا  نم  هنع  مهراعـشأ  یف  نوکحی  و 
ضرالا نم  نیدادف  هعبس  هحاسم  هدسجب  یطغ  ضرالا  یلع  طقس  امل  لجر و  فالآ  هرشع  وأ  هعست  هجض  ردق 

[ شرآ ]

شدـخلا و هیدـلا و  شرـألا  و  هریغ ..  یف  هدـجأ  مـل  شرا و  هداـم  یف  هسوماـق  یف  يداـبازوریفلا  هرکذ  لـبج  یلع * مـلع  بحاـصک 
اهثیرأت رانلا  شیرأت  قولخملا و  شورأملا 

[ تشرآ ]

راهدالا راثآ  بحاص  اهازع  ینیوزقلا و  اهرکذ  اهنم ..  خسارف  هثالث  یلع  نیوزق  يرق  نم  هیرق  هنکاس * همجعم  نیـش  هروسکم و  ءارلا 
هیف اهدجأ  مل  توقایل و 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


22 ص :

[ وغرآ ]

بحاص لاق  و  ارـسیوس ..  دالب  نم  هعطاقم  ایقوغرأ * اضیأ  اهل  لاـقی  و  هنکاـس ..  واو  اهدـعب  همومـضم  همجعملا  نیغلا  هنکاـس و  ءارلا 
رولوس و نرب و  نرـسول و  غرز و  خیروز و  اهدـحی  اهرکذ  قبـس  یتلا  ورآ  هنیدـم  اهتدـعاق  ارـسیوس ) یف  هیالو   ) راهدالا راثآ  باتک 

نم  107 مهنم 194 ، اسفن   199 وخن 790 ، اهلهأ  ددـع  اعبرم و  الیم  اهتحاسم 530  نرب  نع  اهلصفی  رهن  ریخالا  اذه  نیرلا و  لیـساب و 
لابج و اهیف  سنجلا و  یناملأ  مهعیمج  نییلیئارـسالا و  نم  هئامـسمخ  فلأ و  نیینامورلا و  کـیلوثاکلا  نم   91 تناتست و 096 ، ربلا 

نیرهنلا یف  نفـسلا  ریـست  اّمللا و  سورلا و  رـآلا و  رهن  اهیقـسی  مرکلا و  اـهیف  رثکی  هعارزلا و  قح  هعورزم  اهیـضارأ  ماـکآ و  هیدوأ و 
طیناربـلا اـهتارداص  مهأ  ناـتکلا و  ریرحلا و  نطقلا و  نم  عنـصت  دـیلا  لاـمعأ  نم  تاـجوسنم  اهتاعونـصم  مهأ  اریخأ و  نیروکذـملا 

هـسردم اهنم  هرئاد  لک  یف  رئاود و  ناـمث  یلا  همـسقنم  یه  یـشاوملا و  رمخلا و  هرذـلا و  نبجلا و  سباـیلا و  تاـبنلا  نم  هعونـصملا 
هیوناث

[ سوهرآ ]

دنع دنالتج  نم  هیلامشلا  ههجلا  یف  اهعقوم  كرمنادلا  نم  هضرف  یناتسبلا * لاق  هلمهم ..  نیـس  اهرخآ  همومـضم  ءاهلا  هنکاس و  ءارلا 
هیبونجلا ههجلا  یلا  الیم  غروبیف 37  نع  دعبت  یه  نسح و  انیم  اهجرخم  دنع  اهنم  نوکتی  هریغـص  هریحب  رحبلا و  نیب  ویلوم  رهن  بصم 

زاغوب لوط  یلع  اقرش  هیناث  هقیقد و 46  تاجرد و 12  رشع  لوط  الامـش و  هیناث  قئاقد و 27  هجرد و 9  ضرع 56  یف  اهنم  هیقرشلا 
هعباسلا هئاملل  قفاوم  حیسملل  رـشع  ثلاثلا  نرقلا  یف  تینب  هقهاش  هریبک  هسینک  اهیف  سفن و  فالآ  هینامث  وحن  اهلهأ  ددع  تاغیتاک و 
هیراخب بکارم  همدـخ  كرمنادـلا  همـصاع  نغاهنبوک  نیب  اهنیب و  هفلتخم و  لماعم  راثآلا و  فحتلل و  لـحم  هبتکم و  اـهیف  هرجهلل و 

و فوفکلا * بوبحلا و  نم  جرختـسملا  قرعلا  اریبلا و  یـشاوملا و  بوبحلا و  اهتراجت  مهأ  اـنیملاب و  هصتخم  اـبکرم  اهنم 49  همظنم 
ملیه و فـیر و  تسف  درن  نبوـنک و  تلهنأ و  رئازج  یلع  دـنالتج و  هریزج  هبـش  نم  یقرـشلا  مسقلا  یلع  لمتـشت  سوهرـآلا  هیـشربا 

اسفن  100 اهناکس 628 ، ددع  فالدنا و 

[ ورآ ]

یلع یه  فوقـسم و  رـسج  یلع  اهیلا  ربعی  زاجیرآ  رهن  یلع  هعقاو  ارـسیوس  یف  هنیدـم  یناتـسبلا * لاق  واو ..  اهدـعب  همومـضم  ءارلا  . 
لبق هروکذملا  وغرآ  هعطاقم  هبصق  یه  همسن و  اهناکس 4660  ددع  اهنم  یقرشلا  بونجلا  یلا  لاب  نم  ارتمولیک  هفاسم 40 
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هریثک اهارت  اهتاعونـصم  اهتراجت و  جاور  عم  هیمومع و  سرادـم  طـخلا و  بتک  نم  ریثک  اـهیف  هبتکم  عفادـملا و  عنـصل  لـمعم  اـهب  و 
غربمکوت برح  تهتنا  اهب  یتلا  حلصلا  هدهاعم  اهیف  تدقع  هیرجه  ( 1124  ) قفاوملا حیسملل  هنس 1712  یف  راذقالا و  خاسوالا و 

[ موطامورآ ]

نییفارغجلا نم  نورخأـتملا  هیمـسی  هیقیرفأ  نم  یـصقالا  یقرـشلا  فرطلا  یف  لـبج  سأر  وـه * یناتـسبلا  لاـق  اـطامورأ ..  هل  لاـقی  و 
هقیقد هجرد و 38  یلامشلا و 49  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 46  نیب 11  لداع  طش  نم  یقرشلا  یلامشلا  فرطلا  یف  عقاو  يوفادراوغ 

رـصم و نانوی  هیف  اهماقأ  نکاسملا  ریثک  امیدق  ناک  دق  هدیعب و  هفاسم  یلع  رحبلا  نم  يری  ادج  خماش  لبج  وه  یقرـشلا و  لوطلا  نم 
بارخ عقلب  وهف  نآلا  امأ 

[ ایرآ ]

سراف هکلمم  نم  هعطاقم  هیلوب * لاق  یناتـسبلا  لاق  ایرآ ..  و  نوماـه ..  نـآلا  یمـست  سراـفب  هریحب  یه * کـب  یکز  دـمحأ  لاـق  .. 
هاره و نآلا  هامـسملا  ایرآ  هنیدم  اهتبـصق  ایترب و  ابرغ  ایزیم و  ابوراب  لبج  اقرـش  نایجنردا و  ابونج  هنایرطقب و  الامـش  اهدحی  همیدقلا 

هیحانلا لک  یلع  ایرآ  مسا  قلطأ  امبر  ناسارخ و  نم  یقرـشلا  مسقلا  هیلاحلا و  ناتـسجس  یلع  قلطی  وه  یلاـک و  هعطاـقملا  هذـه  مسا 
و اهریغ ..  ایزیماب و  راب و  هنایجنردأ و  ایسوخارأ و  ایسوردج و  نامرک و  یمسق  هذه  هلاحلا  لوانتنف و  دنهلا  سراف و  دالب  نیب  هعقاولا 

هیدنه هامسملا  تاغللا  تعرفت  مهتغل  نم  نییلاحلا و  دنهلا  سراف و  ناکس  لصأ  مهنا  نظی  ایسآ  بوعـش  مدقأ  مه  نیذلا  ایرآ  یلاهأ 
میلاقالا نم  میلقإ  هاره و  نآلا  یمـست  سراف  دالب  یف  هنیدـم  ایرآ  نا  نوربطلم  لاق  و  دـنهلا .. ) هغل  ابروأ و  هغل  نم  هفلؤم  يأ   ) هیبروأ

سراف دالب  نآلا  یه  هثالثلا  میلاقالا  هذه  و  ایسوخارأ ..  هنایجنردا و  امه  نارخآلا  نامیلقالا  هنایرأ و  دالبب  نانویلا  اهیمسی  یتلا  هثالثلا 
ایرآ میلقاب  نایحالا  ضعب  سانیلب  طلخ  دق  ناریإ و  نییقرشملا  یخرؤم  لئاوأ  دنع  یمسملا  میلقالا  وه  هنایرا  نا  رهاظلا  و  هیقرـشملا .. 

کلذـک هرود و  هامـسملا  هیراعکرب  مدـقت و  امک  هاره  نآلا  هامـسملا  ایرآ  هنیدـم  دـجوت  ثیح  هنایرأ  نم  بصخلا  مسقلا  وه  يذـلا 
کب و یکز  دـمحأ  لاـق  و  یناتـسبلا ..  مـالک  یهتنا  ططـشلا  نم  ساـنیلب  هیف  عقو  اـم  سفن  یف  عقو  دـق  هدـهع  رخأـت  عم  سینوبارتسا 

یف عبط  هسوماق 
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ایرآ هنیدـم  هتبـصق  ناسارخ و  نم  یقرـشلا  مسقلا  ناتـسجس و  دالب  نآلا  هلباقی  امیدـق  سراف  دـالب  نم  مسق  هیرآ  هیرجه  هنس 1317 
ناریإ هظفل  قرـشملا  لهأ  هنم  قتـشا  دـق  نایرأ و  مسا  نیمدـقألا  نانویلا  دـنع  اهعمجی  ماسقأ  هثالث  نم  مسق  وه  هاره و  نآلا  هامـسملا 

هیبروالا هیدنهلاب  هفورعملا  تاغللا  اهنع  تعرفت  یتلا  هیرآلا  هغللا  هیرآلا و  هلالسلا  بسنت  هیرآ  یلاو  نآلا ..  مجعلا  دالب  یلع  هلالدلل 

[ سویرآ ]

برعلا بتک  یف  یمـسملا  يره و  رهنب  نآلا  فورعملا  ناغفالا  دالب  یف  يراجلا  رهنلل  ینانویلا * مسـالا  وه  کـب  یکز  دـمحأ  لاـق  .. 
اهیلع هنئاکلا  هریهشلا  عقاوملاب  راحبالا  راهنالا و  هیمست  یف  مهتداع  یلع  ایرج  هاره  رهنب 

[ سوغاب سویرآ  ]

بکرم سوغابویرأ  هل  لاقی  همومضم و  همجعم  نیغلا  سوغاب  هلمهم و  نیس  واو و  همومضم و  ءای  هنکاس و  ءار  هدودمملا  فلألا  دعب 
( انیتأ لوقت  هماعلا  و   ) انیتأ یف  لت  یناتـسبلا * لاق  خـیرملا ..  لت  امهلـصاح  لتلا و  يأ  سوغاـب  خـیرملا و  يأ  سراـم  وه  سرآ و  نم 

امهنیب سیل  سیلوبورکالا و  نم  یبرغلا  فرطلا  لباقم  هعقوم  سوغابویرآ  هیزیلکنالاب  جابویرا و  هیواـسنرفلاب  یمـسی  روخـصلا  ریثک 
یف هدـحاو  هعفد  عاـفترالا  یف  هتیاـهن  غلبی  نا  یلا  یلامـشلا  فرطلا  یف  ائیـشف  ائیـش  عـفتری  روکذـملا  لـتلا  و  قیمعلاـب ..  سیل  داوـالا 
نأل مسالا  اذـهب  یمـس  امنا  هنا  هینانویلا  تافارخلا  یف  لاـقی  امدـق و  وأ 50  كانه 40  هعافترا  روکذـملا و  ناـکملا  لـباقم  بونجلا 

هرهـش لـتلا  اذـهل  و  رحبلا ..  دوبعم  نوتبن  نبا  لـتق  یلع  هعمتجملا  تادوبعملا  ماـما  لـتلا  اذـه  یلع  مکوح  سراـم  يأ  ویرآ  دوـبعملا 
انیثأ سلاجم  مدقأ  سلجملا  اذه  همساب و  سوغابویرآ  یمسملا  ینانویلا  سلجملا  عامتجا  ناکم  ناک  هنال  ءامدقلا  خیرات  یف  همیظع 
ناک ام  یلع  سلجملا  اذه  یقب  هیلا و  هبسن  نییغابویرالاب  نومـسملا  هؤاضعأ  ناک  هماقتـسا و  ارابتعا و  اهرثکأ  اهرهـشأ و  اهلدعأ و  و 
تـس نآلا  یلا  لازی  هنم و ال  هیقرـشلا  هیبونجلا  هرخـصلا  همق  یلع  هتاسلج  دقعت  تناک  نیینامورلا و  هرـصایقلا  مایأ  یلا  هطلـسلا  نم  هل 

نم دعقم  تاجردلا  کلت  یلعأ  یف  هلفسأ و  یف  يذلا  اروغا  يداو  نم  لتلا  یلا  اهیلع  دعصی  هرخصلا  کلت  یف  هتوحنم  هجرد  هرشع 
ههجلا یف  ناک  تامکاحملاب و  مایقلل  هیف  نوعمتجی  اوناک  هیبونجلا  ههجلا  یلا  هجتم  رخصلا و  یف  توحنم  هراجحلا 
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هیلع یعدملا  رخآلا  یعدملا و  هیلع  فقی  ناک  امهدحأ  نا  نظی  الیلق  ناعفترم  ناناکم  هیبرغلا  هیقرشلا و 

[ تخدذیمرزآ ]

باتک یف  یناذمهلا  هیقفلا  نبا  اهطبض  اذکه  همجعم ..  لاذ  مث  ءای  هروسکم و  میم  هنکاس و  ءار  هحوتفم و  يازلا  هدودمملا و  فلالاب 
هدلب یه * امهمذ و  قارعلا و  ناذمه و  حدم  یف  حرس  یبأ  نب  نیـسحلا  یطـساولا و  هزمح  نب  رهاقلا  دبع  هاراجم  باب  یف  هل  نادلبلا 

همجعملا و لاذلا  لدب  همومـضملا  هلمهملا  لادلاب  ءارلا و  حتف  نوکـسلا و  مث  حتفلاب  فنـصملا  اهطبـض  دق  ذابادسأ و  نئادـملا و  نیب 
هنأ یلع  هلقنی  مل  سرفلا و  کلم  يرسک  زیوربا  تنب  اهنأ  یلع  رصتقا  هحوتفملا و  هلمهملا  لادلاب  هنکل  انه  هتلقن  امک  یناتسبلا  اهرکذ 

دلب

[ اورزآ ]

نب ییحی  نب  هحلط  هیلا  عزن  برغملاـب  لـبج  وه * نودـلخ  نبا  لاـق  فلأ ..  اهدـعب  هحوتفم  واو  اهدـعب  هنکاـس  ءارلا  هحوتفم و  يازلا 
یلحم

[ راغزآ ]

طبهلا عم  نودلخ  نبا  اهرکذ  برغملاب  هدلب  یناتسبلا * لاق  ءار ..  هدعب  فلأ  هحوتفم و  همجعم  نیغ  هنکاس و  يازلا 

[ راقزآ ]

رشع ینثا  برغملا  نم  قرشملا  ههج  یف  هواست  هنیدم  نیب  هنیب و  مهب  یمست  ربربلا  نم  لیبق  هنکـسی  عضوم  ءار * هرخآ  هنکاس و  يازب 
لوح نوعبری  نوفیـصی و  مه  مهلواح و  نم  یلع  نولیمی  مهملاس و  نم  نوملاسی  مهنا  ـالا  سأـب  هعنم و  هوق و  لـهأ  مهنا  لاـقی  اـموی 
یبنلا لایناد  یلا  بسنی  يذـلا  طخلا  ملعب  سانلا  ملعا  یـصقالا  برغملا  لهأ  هرکذـی  امیف  راقزآ  لهأ  و  هنطنط ..  یمـسی  كانه  لبج 

نا نومعزی  موقلا و  ءالؤه  نم  طخلا  اذـهب  ملعأ  هلیبق  اـهلهأ  هرثک  اـهعاستا و  یلع  ربربلا  دـالب  عیمجب  يری  سیل  اولاـق و  مالـسلا  هیلع 
قرـس امبر  هعاتم و  دجی  یتح  ریـسیف  هتلاض  عضوم  کلذـب  ملعیف  اطخ  اهل  طخ  هلاض  هل  تناک  اذا  اریغـص  وأ  ناک  اریبک  مهنم  لجرلا 

ایناث و اطخ  اهئازاب  طخی  هئیبخلا و  عضوم  دصقی  هعاتم و  دقف  يذلا  لجرلا  طخیف  ادیعب  وأ  ابیرق  ضرالا  یف  هنفدیف  اعاتم  مهنم  لجرلا 
هلیبقلا خایشأ  عمجی  هعاتم و  قرس  هیلع و  يدعت  يذلا  لجرلا  هطخ  امم  ملعی  هعاتم و  اهنم  جرختـسیف  هئیبخلا  عضوم  یلا  هملعب  دصقی 

و قافآلا ..  قارتخا  یف  قاتشملا  ههزن  هباتک  یف  یسیردالا  فیرـشلا  هلاق  یناجلا ..  نم  یئربلا  طخلا  کلذ  نم  نوملعیف  اطخ  نوطخیف 
( لوأ مجنم  - 4  ) نا لاق 
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اهعـضوم دصق  اطخ و  اهل  طخف  ملعی  ثیحب ال  هئیبخ  هل  تئبخ  دـق  هساملجـس و  هنیدـم  یف  هلیبقلا  هذـه  نم  الجر  يأر  هنا  هربخأ  هقث 
هّللا مهعبط و  ظلغ  مهلهج و  عم  بیجع  ئش  اذه  لاق و  یلوألا  هرملا  یف  لعف  امک  لعفف  تارم  ثالث  لمعلا  هیلع  دیعأ  اهجرختساف و 

کلذ هیقحب  ملعأ 

[ یقزآ ]

هساملجس 13 نیب  اهنیب و  هطمل  هقوسم و  دالب  نم  هنیدم  یسیردالا * فیرشلا  لاق  یکزآ ..  اهل  لیق  امبر  ءای و  مث  فاق  اهدعب  يازلاب 
رکذی روادقلا و  مهتغلب  اهنومـسی  فوصلا و  بایث  تاردنقم  نوسبلی  اهلهأ  هرـضحتم و  اهنا  الا  هریبکلاب  تسیل  هنیدملا  هذـه  هلحرم و 
عنتمت الف  اهدیری  نم  یلع  اهسفنب  تقدصت  هنـس  نیعبرأ  هأرملا  تغلب  اذا  نهل  جاوزأ  یتاوللا ال  ءاسنلا  نا  هنیدملا  هذه  يأر  نم  ضعب 

هراضحلا و یف  یکزآ  هنیدم  اهنود  دالب  یف  رـصعلا  اذـه  یف  اذـه  نم  ابیرق  اندـهاش  دـق  و  ادـحأ ..  اهـسفن  نع  عفدـت  دـحأ و ال  یلع 
هجرد فلأ  نارمعلا 

[ فوزآ ]

كارتألا دنع  یمـسی  سیتویم و  سولاب  امیدق  یمـسی  رحب  وه * کب  یکز  دمحأ  لاق  هنکاس ..  واو  امهنیب  ءاف  هرخآ  همومـضم  يازلا 
سولاب ینیتاللاب  اضیأ و  قزأ  فزأ و  هل  لاقی  قازا و  وأ  هروصقم  فلأب  فوزأ  رحب  راـهدالا  راـثآ  بحاـص  لاـق  و  قزأ ..  رحب  نـآلا 

اذـکه انون  ظفلت  فاـکلاب و  مسرت  یکی   ) اـفکوا یکی  قیـضم  دوسـالا  رحبلا  نیب  هنیب و  لـصی  دوسـالا  رحبلا  نم  جـیلخ  وه  سیتویم 
یمس ابروأ  نم  یقرـشلا  بونجلا  وأ  ایـسور  یبونج  یف  رحب  هدودمملا  فلالاب  فوزآ  یناتـسبلا  لاق  و  هیکرتلا .. ) هغللا  یف  لمعتـست 

طوطـشلا نم  هلوط  سیتویم  سولاب  هینیتاللاب  میدقلا  همـسا  نانوک و  نود و  رهن  هیف  بصی  دـعب ) اهرکذـن  یتلا   ) فوزآ هنیدـم  مساب 
لیلق هؤام  امدق و  وحن 48  هقمع  مظعم  لاـیمأ و  وحن 110  هضرع  الیم و  وحن 212  الامـش  نود  رهن  بصم  یلا  مرقلل  هلباقملا  هیلمرلا 

حایرلا دادتشا  دنع  هرعق و  یف  لاحوالا  رثکت  هیلمر و  طوطش  هب  طیحی  هریغـصلا و  نفـسلا  ریـسل  الا  حلـصی  نأ ال  داکی  وه  هحولملا و 
و سرام )  ) راذآ یلا  ابلاغ  یقبی  و  ربمفون )  ) یناثلا نیرـشت  یف  دیلجلا  هحطـس  ولعی  ابرغ و  وأ  اقرـش  یطاشلا ء  نع  هدـیعب  هفاسم  عجری 

هعقب نم  هیلع  لدتسی  قیضم  هطساوب  نیبزق  رحبب  الصتم  امیدق  ناک  هنا  نظی  كامسالا و  هیف  رثکت 
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دالب قیـضملا  کلذ  فوزآ و  لوح  دـجوی  هناـب  نودـقتعی  ءامدـقلا  هعلق و  یکی  هطـساوب  دوسـالا  رحبلاـب  لـصتی  هضفخنم و  كاـنه 
کلذل هعارزلل و  حلصت  هایم ال  تاعقنتسم  ماجآ و  یه  فوزآ  رحب  نم  يوصقلا  هیقرشلا  هیحانلا  و  رشلا ..  رحسلل و  ّرقم  یه  هلوهجم 

ایـسور یف  قزقلا  دالب  نم  فالـس  ونیرتاکیا  هیالو  یف  هنیـصح  هنیدم  مسا * فوزآ  و  نجآلا ..  رحبلاب  مسقلا  اذـه  نومـسی  جـنرفالا 
نم موق  اهسسأ  لیق  هبصم ..  نم  ارتمولیک  رـشع  ینثا  هفاسم  یلع  نودلا  يأ  سیانت  رهن  نم  يراسیلا  یطاشلا ء  یف  همکأ  یلع  اهعقوم 

انت و تیمـس  هطـسوتملا  نورقلا  یف  رهنلا و  مساب  سیانت  تیمـس  هراجتلل و  ابلط  دوسـالا  رحبلا  یطاوش ء  نوتأـی  اوناـک  اـیراک  یلاـهأ 
یف ترصحنا  دق  هراجتلا  نأل  تطحنا  دقف  نآلا  امأ  قزأ  وأ  یلاحلا  اهمـساب  اهومـسف  رتتلا  مث  ایـسینیف )  ) هیقدنبلا یلاهأ  اهیلع  یلوتـسا 

لاـمعأ ترـصحناف  هریغـصلا  براوقلل  ـالا  حلـصت  دـعت  مل  یتح  اـهانیم  یف  لـمرلا  مکارت  رهنلا و  بصم  یلع  هعقاولا  غورنغط  هنیدـم 
نم موق  مه  همیدقلا  سیانت  هنیدم  یبرغ  فوزآ  هنیدـم  اونب  نیذـلا  نا  يواسنرفلا  خرؤملا  هیلوب  لاق  و  کمـسلا ..  دیـص  یف  اهناکس 

هعینم و ریغ  اهنوصح  نا  لاق  اهفصو و  دق  و  مالـسالل ) سداسلا  نرقلل  قفاوملا   ) حیـسملل رـشع  یناثلا  لیجلا  یف  کلذ  اونج و  یلاهأ 
دنع نوبارتسا  لاق  و  ارتمولیک ..  یقرشلا 1750  بونجلا  یلا  جروبـسرطب  نع  دعبت  یه  سفن و  اهناکس 1200  اتیب و  انیتس  وحن  اهتویب 

هـضرع تراص  هرجهلل ) هنس 635   ) قفاوملا حیـسملل  هنـس 1237  یف  اـبروأ و  هربارب  ایـسآ و  هرباربل  همیظع  قوس  اـهنا  اـهیلع  همـالک 
هنس 1471 هیلعلا  هلودلا  اهیلع  تلوتـسا  مث  اهیلع  یلوتـسا  کنلرومیت و  اهحتف  هرجهلل ) قفاوملا 798   ) هنس 1395 لوغنملا و  تاوزغل 

هنس قفاوملا   ) هیحیـسم هنـس 1637  نیتنـس و  دـعب  نودـلا  لحاوس  یف  نونطاقلا  قزقلا  اـهعجرتسا  مث  هرجهلل ) قفاوملا 876   ) هیحیسم
مث هیرجه )  1073  ) قفاوملا هیحیـسم  هنـس 1662  یف  اهیلع  تلوتـسا  رهـشأ و  هثالث  اضیأ  هیلعلا  هلودـلا  اهترـصاح  مث  هرجهلل )  1047
هدم هیناث  اهرصاح  مث  افلأ  وأ 30  هدونج 20  نم  لتق  نا  دعب  اهنع  دتراف  اموی  هدم 96  1107 ه )  ) هنس 1695 م ریبکلا  سرطب  اهرصاح 

1149 ه)  ) هنس 1736 م نویسورلا  مث  1123 ه )  ) هنس 1711 م هیلعلا  هلودلا  اهتعجرتسا  مث  اهیلع  یلوتـسا  هیلاتلا و  هنـسلا  یف  اموی   44
اهنوصح مده  طرشب  دارغلب  یف  حلصلا  دقع  دنع 
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و اهناکـس 6308 ..  ددع  نا  لاقی  نآلا و  یلا  مهدیب  لزت  مل  اهنوصح و  نویـسورلا  ممر  1185 ه )  ) هنـس 1771 م یف  نکل  تمدهف و 
نکمی ناـک  یتلا  قیرطلا  736 ه )  ) هنـس 1335 م ایـسآ  یلا  رفاس  يذلا  یتلوغیب  نیودلب  سیـسنرف  نم  هتیفارغج  یف  نوربطلم  رکذ  دق 

هسمخ و هریـسم  ناهاردزا  ینعی  ناخ  رتنج  یلا  فوزآ  نم  لاقف  ابایإ  اباهذ و  نیـصلا  یلا  فوزآ  هنیدـم  نم  تاراـجتلاب  اـهیف  رفـسلا 
قیرطلا هذـه  یف  اموی و  رـشع  ینثا  وأ  مایأ  هرـشع  هریـسم  لیخلا  تابکرم  یلع  ریـسلاب  رقبلا و  اهحـسی  یتلا  هلجعلا  یلع  اموی  نیرـشع 

یتلا وقنقارس  یلا  ارـس  نم  هنیفـسلا و  بوکرب  ادحاو  اموی  ارـس  یلا  ناخ  رتنج  نم  مث  نیحلـستملا  لوغملا  نم  اریثک  رفاسملا  فداصی 
یسنجرأ یلا  کلت  نم  هعتمأ و  هعم  نمل  افرصم  لقأ  هنیفسلا  ریـس  نکل  ارب و  ریـسلا  نکمی  اضیأ و  هنیفـسلاب  مایأ  هینامث  قیجارـس  یه 

نم هقفان و  اهب  عئاضبلا  نال  یـسنجرأ  یلع  جرعی  نأ  هراجتلل  عئاضب  هعم  نمل  بسنالا  لـبالا و  یلع  اـموی  نورـشع  سنجرأ  یه  یتلا 
هریصقلا قیرطلا  کلسی  نأ  هل  هعاضب  نم ال  نکمی  لبالا و  ریسب  نیعبرأ  یلا  اموی  نیثالث  هسمخ و  نم  هفاسملا  هرارتلوأ  یلا  یسنجرأ 

نوعبرأ هسمخ و  خلامرا  یلا  هرارتلوأ  نم  اموی و  نوسمخ  هفاسملا  کلت  هدم  هرارتلوأ و  یلا  وقنقارـس  نم  هماقتـسالا  یلع  بهذی  نأب 
اهنم اضیأ و  ریمحلا  ریـسب  اموی  نوعبـس  لماخرا  وکـسماک  یلا  حلامرا  نم  لوغملا و  ابلاغ  یقلت  قیرطلا  هذـه  یف  ریمحلا و  ریـسب  اموی 
عیبت اهیف  ياسنق و  هامـسملا  ياسق  هنیدـم  یلا  ربعی  رهنلا  اذـه  نم  مث  اموی  نوتـس  هسمخ و  مسالا  لوهجم  رهن  یلا  لـیخلا  روهظ  یلع 

هفاسم نیـصلا  هنطلـس  راد  نیکب  غنکب )  ) یه ولابق و  هامـسملا  وقلامف  هنیدـم  یلا  ياسق  نم  مث  هضفلا  کئابـس  نم  مهدـنع  ام  راـجتلا 
اموی نیثالث 

[ ویزآ ]

هامـسم هعطاقم  یف  انرا  جیلخ  یلع  ناعقاو  نانویلا  دالب  یف  سأر  هنیدم و  یناتـسبلا * لاق  واو ..  اهدعب  همومـضم  ءایلا  هنکاس و  يازلا 
دق هریهشلا و  سوطسغوأ  سوینطنا و  نارصیقلا  هعقو  تناک  اهیف  و  مویسکا ..  وأ  مویتکا  یه  میدقلا و  اهمساب  هروهـشم  مسالا و  اذهب 

1274 ه)  ) قفاوملا هنـس 1857 م  یف  ناکملا و  کلذ  یف  ثحبلا  یف  هریثک  نینـس  راثآلاب  فراعلا  ینامرجلا  راجنلرأ  روتکدلا  فرص 
نا دجوف  مویتکا  هکرعم  موی  ءاسم  یف  ناروکذملا  نارصیقلا  اهیف  ناک  یتلا  زکارملا  فرعی  نا  نم  نکمت 
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قدـنخ اهماما  هراجحلا و  نم  هینبم  یه  لیم و  فصن  لاـیمأ و  هسمخ  اـهتفاسم  هریدتـسم  زجاوحب  اـطاحم  ناـک  سوطـسغوأ  رکـسعم 
تاودأ هحلـسأ و  هعبرم و  جاربأ  راثآ  عارذ  هئامـسمخ  فلأ و  وحن  رکـسعملا  اذـه  نع  دـعبی  ناکم  یف  دـجو  موجهلا و  نم  اهنوصیل 

هریغـص اـجاربأ  رکـسعملا  کـلذ  ماـما  دـجو  عارذ و  فلأ  هتحاـسم  هسفن و  سوطـسغوأ  زکرم  رکـسعملا  طـسو  یف  دـجو  هعوـنتم و 
يأر ذالوف و  نم  هریغـص  هدئام  جاربالا  دحأ  تابرخ  نیب  دجو  جراوبلا و  عم  هرباخملل  قرب  کلـس  هلزنمب  اهدحأ  هبقارملا  هرظانملل و 

نآلا یلا  قیقحتلاب  فرعی  ملف  سوینوطنأ  رکسعم  زکرم  امأ  هیئاوه و  كالس  تاراشا ! هبشت  تاراشا  اهیف 

[ تسآ ]

هنمزملا حایرلا  سرقنلا و  لثم  ءاودالا  نم  هعفانلا  ناذمه  تاّمح  عم  ینادمهلا  هیقفلا  نبا  اهیلا  افاضم  هرکذ  ناذمهب  راح  ءام  * 

[ یفسآ ]

 .. ندیل عبط  یسیردالا  فیرـشلل  قافآلا  قارتخا  یف  قاتـشملا  ههزن  یف  هتدجو  اذکه  هروسکم  ءاف  هحوتفم و  هلمهملا  نیـسلا  دملاب و 
هیلع یفـسآ  راجم و  عبرأ  نم  رثکأب  هزوجت  یهف  نآلا  امأ  بکارملا و  هیلا  لصت  یـسرم  رخآ  فلـس  امیف  ناـک  یفـسآ  یـسرم  لاـق *

رفسلا تقو  یف  اهقاسوأ  هنم  لمحت  بکارملا  ربربلا و  نم  طالخأ  هدوز و  هجارج و  نیمسملا و  ربربلا  نم  ریثک  رـشب  هریثک و  تارامع 
ابکرم و اوأشنأ  اوعمتجا و  مهءانبأ  مهلک  رفن  هینامث  نال  یفـسآب  یمـس  امنا  رخآ و  ناکم  یف  لاـق  مث  ملظملا  رحبلا  هکرح  نوکـس  و 

هنوبشل هنیدم  نم  مهجورخ  ناک  هیقرشلا و  حیرلا  سوراط  لوأ  یف  رحبلا  یلا  اولزن  مث  اروهش  مهیفکی  ام  ءاملا  دازلا و  نم  هیف  اولخدأ 
ردـک جوملا  ظیلغ  رحب  یلا  اولـصوف  اـموی  حـیرلا 11  اذـهب  اورجف  اولاـق  هؤاـهتنا  نیأ  یلا  هیف و  اـم  هفرعم  تاـملظلا و  رحب  فاـشتکال 
هریزج یلا  اوجرخف  اـموی  بونجلا 12  هیحان  یف  رحبلا  یف  اورج  مهعالق و  اودرف  فلتلاـب  اونقیاـف  ءوضلا  لـیلق  شورتلا  ریثک  حـئاورلا 

اهیلع هیراج و  ءام  نیع  اودجوف  هریزجلا  اولزنف  اهل  یعار  اهیلا و ال  رظان  هحراس ال  یه  دع و  هذخأی  الام  منغلا  نم  اهیف  اودجوف  منغلا 
بونجلا 12 عم  اوراس  اهدولج و  نم  اوذخأف  اهلکأ  یلع  دـحأ  ردـقی  هرم ال  اهودـجوف  اهوحبذـف  منغلا  کلت  نم  اوذـخأف  نیت  هرجش 

یف مهب  طیحأ  یتح  دـیعب  ریغ  ناک  امف  اهیف  ام  اوریل  اهیلا  اودـصقف  ثرح  هراـمع و  یلا  اـهیف  اورظنف  هریزج  مهل  تحـال  نا  یلا  اـموی 
كانه قراوز 
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دودـقلا و لاوط  مه  ارعز و  ارقـش  ـالاجر  اـهب  اوأرف  راد  یف  اـهب  اولزناـف  رحبلا  لـحاس  یلع  هنیدـم  یلا  مهبکرم  یف  اولمح  اوذـخأف و 
نع مهلأسف  یبرعلا  ناسللاب  ملکتی  لجر  عبارلا  مویلا  یف  مهیلع  لـخد  مث  ماـیأ  هثـالث  تیب  یف  اـهنم  اولقتعاـف  بیجع  لاـمج  مهئاـسنل 
نم یناثلا  مویلا  یف  ناک  املف  کلملا  نامجرت  هنا  مهملعأ  اریخ و  مهدـعوف  لاحلا  هقیقحب  هوربخأف  مهدـلب  نیأ  اؤاج و  امیف  مهلاح و 

اومحتقا مهنا  نم  سمالاب  نامجرتلا  هب  اوربخأ  امب  هوربخأف  هنامجرت  هنع  مهلأس  امع  مهلأسف  کلملا  يدـی  نیب  اورـضحأ  مویلا  کـلذ 
نم اموق  رمأ  یبأ  نا  موقلا  ربخا  نامجرتلل  لاق  کحـض و  کلذ  کلملا  ملع  املف  هتیاهن  یلع  اوفقی  بئاـجعلا و  نم  هب  اـم  اوریل  رحبلا 
نا مث  هدـئاف  ـال  هجاـح و  ریغ  نم  اوفرـصنا  ءوضلا و  مهنع  عـطقنا  نأ  یلا  ارهـش  هضرع  یف  اوراـس  مهنا  رحبلا و  اذـه  بوـکرب  هدـیبع 
هیف اولاز  ام  هیف و  اوسبح  يذلا  لوالا  مهناکم  یلا  اوفرـص  مث  لعفف  کلملاب  مهنظ  نسحی  نا  اریخ و  مهدعی  نأ  نامجرتلا  رمأ  کلملا 

هثالث انب  يرج  هنا  انردق  موقلا  لاق  نمزلا  نم  هدم  رحبلا  یف  مهب  ریس  مهنیعأ و  تبـصع  قروز و  یف  اولزناف  هیبرغلا  حیرلا  ترج  یتح 
یف نحن  سمشلا و  تعلط  راهنلا و  یحاضت  نا  یلا  لحاسلاب  انکرت  فلخ و  یلا  انفتک  انجرخأف و  ربلا  یلا  انب  یج ء  یتح  اهیلایلب  مایأ 

لاحلا کلتب  انودجوف  انیلا  موقلا  لبقأف  انعمجأب  انحـصف  سان  تاوصأ  ءاضوض و  انعمـس  یتح  فاتکالا  هدش  نم  لاح  ءوس  کنض و 
لاقف انلقف ال  مکدـلب  نیب  مکنیب و  مک  نوملعت  له  مهدـحأ  انل  لاقف  ربرب  اوناک  انربخب و  مهانربخأف  انولأس  انقاثو و  نم  انولحف  هئیـسلا 

تدجو مث  همالک ..  یهتنا  یفسآ  مویلا  یلا  ناکملا  کلذ  یمسف  یفسأ  او  موقلا  میعز  لاقف  نیرهـش  هریـسم  مکدلب  نیب  مکنیب و  نا 
هنیدم لاق و  تحت ..  نم  هانثم  ءای  اهرخآ  ءافلا  رسک  نیسلا و  هزمهلا و  حتفب  دیعس  نبا  نع  اهطبض  دق  ادفلا و  یبأل  نادلبلا  میوقت  یف 

اهـضرأ ضرالا و  نم  وتـسم  یف  هروسم  هنیدم  یه  شکاّرم و  هضرف  ربلا  یف  لخاد  رحبلا  نم  نوج  یلع  برغملا  یـصاقأ  نم  یفـسآ 
هحولم هبوشی  لب  بذع  ریغ  عبنلا  اهؤام  بیلاود و  یلع  الا  نیتاسب  اهب  سیل  مورک و  اهل  رطملا و  نم  الا  ءام  اهیف  سیل  رجحلا و  هریثک 

دلبلا باب  یلع  اهیئاقم  اهمورک و  لب  يرجی  رهن  اهل  سیل  نکل  ردقلا و  یف  اهنود  هامح و  هبـشت  یه  دحاولا و  دـبع  خیـشلا  لاق  لاق  .. 
همیظع هروک  یه  هلاکد و  میلقإ  نم  یفسأ  لاق و  مث 
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رکذـی مل  نیـسلا و  هزمهلا و  یف  فنـصملا  اهرکذ  دـق  و  همالک ..  یهتنا  مایأ  هعبرأ  شکارم  نیب  یفـسأ و  نیب  شکاّرم و  لامعأ  نم 
ائیش اهنع 

[ نالسآ ]

منغلا 12 رئازج  نیب  هنیب و  لایمأ  هتس  هیولم  رهن  بصم  نع  دعبی  برغملا  دالب  نم  عبارلا  میلقالا  یف  نصح  نون * هرخآ  هحوتفم  نیسب 
یلا هنم  الیم و  ءاشرحلا 12  فرط  یلا  یلافدلا  فرط  نم  الیم و  یلافدلا 12  یلا  هنم  الیم و  راّزو 67  ینب  یلا  منغلا  رئازج  نم  الیم و 

یسیردالا فیرشلا  هلاق  اضیأ ..  الیم  نارهو 12 

[ ایسآ ]

رـسک عم  لوالا  رـصقی  دق  لوالا و  دم  عم  ءایلا  ددشت  دق  لصالا و  یف  اهطبـض  اذـکه  هففخم  ءایلا  حـتف  نیـسلا و  رـسک  لوألا و  دـمب 
فوشت هتدـئافل و  الـصفم  اهیلع  مالکلا  هداعا  تببحأ  دـق  ایجإ و  هیزیلکنالاب  يزإ و  هیواسنرفلاب  اهل  لاقی  و  ءایلا ..  دـیدشت  نیـسلا و 

یناتـسبلا نع  اهنع  هیکحأ  ام  لقن  ترثآ  هعمجأب و  رومعملا  نع  هرابع  یه  یتلا  سمخلا  تاراـقلا  يدـحا  اـهنال  کـلذ  یلا  علاـطملا 
اعاستا ضرالا  تاّراق  مظعأ * یه  یناتـسبلا  لاق  نیرخأتملا ..  نم  کلذ  یف  بتک  نم  قثوأ  هتدجو  ینال  هلیلق  عضاوم  یف  الا  هدـحو 
دّدجت مث  لوالا  ناسنالا  قلخ  اهیفف  بوعشلا  أشنم  یه  و  رظانم ..  اهنـسحأ  هبرت و  اهانغأ  ابلقت و  اهدشأ  اناکـس و  اهرثکأ  اکرمأ و  دعب 
نیذـلا هینودـکم  سراف و  لباب و  روشأ و  كولمل  ایـسرک  تناـک  و  ناـفوطلا ..  دـعب  هدـالوأ  مالـسلا و  هیلع  حون  لـسن  نم  الـسلستم 

هرهز تناک  یتلا  اهندم  نم  ریفغ  ددع  هاجلا  ناطلسلا و  همظعلا و  نم  ایسآل  ناک  ام  انیری  امم  و  همظعلا ..  هوقلاب و  مهکلامم  ترهتـشا 
یف اهیف  مولعلا  هیار  راشتناب  انرکذی  امم  نآلا و  یلا  هراثآ  تیقب  امم  اهریغ  ادیـص و  روص و  رمدت و  هیقولـس و  يونین و  لبابک و  مدقلا 

تاناویحلا و تاتابنلا و  رثکأ  لصأ  اهنم  و  اهریغ ..  خـلب و  دنقرمـس و  بلح و  قشمد و  هفوکلا و  هرـصبلا و  دادـغب و  هیلاخلا  رـصعالا 
ایندلا یف  نیعرشتملا  رهشأ  اهیف  دلو  اهیـضارأ و  نیحتافلا  مظعأ  ساد  دق  عئانـصلا و  تاغللا و  نونفلا و  فراعملا و  مأ  یه  نایدالا و 

دونهلا و نایرـسلا و  نمرالا و  رـضح و  ودـب و  نم  برعلاک  نایدالا  سانجالا و  رثکأ  بوعـش  هینیدـلا و  بهاذـملا  رثکأ  تأشن  اهب  و 
اهیف یـش ء  لکل  لازت و  اهتمظع ال  ایندـلا و  تاّراق  مظعأ  اـیخیرات  اـیعیبط و  یه  و  کـلذ ..  ریغ  یلا  رتتلا  نیینیـصلا و  نییلیئارـسالا و 

هناف بیجع ..  ّرس  لاحلا  وأ  لصالا  رابتعاب 
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مظعأ یه  یتلا  اهلابج  یف  لوقلا  کلذـک  همات و  ریغ  مهلاوحأ  مهتاداع و  مهنایدأ و  اهبوعـش و  رثکأ  تاـغل  هفرعم  لازت  ـال  نـآلا  یلا 
هیماس تاقبط  یلا  هفلاسلا  رـصعالا  یف  اهناکـس  یقترا  دق  و  همیظعلا ..  اهتاریحب  هریبکلا و  اهراهنأ  هعـستملا و  اهلوهـس  هرکلا و  لابج 

فراعملا مولعلل و  اّطحم  ندمتلل و  ادهعم  تناک  اهنم  هریثک  نکامأ  نا  خیراوتلا  مدقأ  یف  أرقن  انناف  مولعلا ..  عئانـصلا و  ندمتلا و  نم 
نادعبی و ال  مهریغ ..  نانویلا و  نم  همیدقلا  بوعـشلا  مظعأ  هنم  یقتـسی  الهنم  تناک  نیـصلا  هفـسالف  دونهلا و  ءامکح  فراعم  نا  و 

نا انیلع  بجو  انتراق  هراقلا  هذـه  تناک  ذإ  و  نیـصلا ..  وأ  هیلامـشلا  دـنهلا  یف  هفرعملا  سأر  عبن  نم  هارجم  ذـخأ  دـق  ندـمتلا  نوکی 
اهتاقلعتم نم  کلذ  ریغ  یلا  اهدودح  مث  اهتحاسم  مث  اهمسا  لصأ  نع  مالکلا  یف  نیئدتبم  لیصفتلاب  اهنع  ملکتن 

اوناک ایسآ  لهأ  نم  ءامدقلا  نا  یلع  لدی  یش ء  نم  ام  هنا  مولعم  وه  و  هیف ..  فلتخمف  ایسآب  هراقلا  هذه  هیمـست  ببـس  امأ  اهمـسا - - 
امهریغ و ال هیقیرفا و  ابروأ و  هراقک  هراق  مسق  لک  اومس  اهیلا و  نورخأتملا  اهمسق  یتلا  يربکلا  ماسقالا  یلا  هیضرالا  هرکلا  نومسقی 

امک ایـسآ  هملک  لصأ  یف  هیفارغجلا  ءاـملع  نیب  فـالخ  عقو  دـق  کلذـل  و  ایـسآب ..  هنورمعی  يذـلا  مسقلا  نومـسی  اوناـک  مهنا  یلع 
بهذ و  طسولا ..  اهانعم  هیناربع  هملک  ایسآ  نا  یلا  مهـضعب  بهذ  دق  و  مسالا ..  اذهب  ملاعلا  یف  هراق  ربکأ  هیمـست  ببـس  یف  اوفلتخا 
يذـلا وه  حون  نب  ثفاـی  نب  رموج  نبا  زانکـشا  نا  موق  معز  و  تادوبعملا ..  ضعبل  مسا  وـه  هسـآلا و  نم  هذوخأـم  اـهنا  یلا  نورخآ 

کلذ نم  یـش ء  یلع  لّوعی  هنا ال  ریغ  هراـقلا  لـک  یلع  قلطأ  عسوتلاـب  ایـسآ و  راـص  فیرحتلاـب  همـساب و  هراـقلا  هذـه  ضعب  یمس 
تایالو نم  هیالول  مسا  ایـسآ  نا  یلا  نانویلا  ءامکح  نم  امهریغ  سوتودوریه و  سوریموأ و  بهذ  دـق  و  عطاق ..  ناهرب  یلا  هراقتفال 

کلت یف  هلیبق  تناک  هنا  نم  هریغ  سوریموأ و  نع  نیرخأتملا  ضعب  هلقن  ام  کلذ  یلع  لدی  امم  هرطـسیق و  رهن  هایمب  هیقـسملا  ایدـیل 
یلع هوقلطأ  هعطاقم  مسا  ناک  نا  دعبف  مسالا  اذه  یف  اوعـسوت  نانویلا  نا  رهاظلا  و  ایـسآ ..  یمـست  هنیدـم  هنویـسالا و  اهمـسا  هیالولا 

یف مهتالخادم  عسوتب  هقالطا  یف  نوعسوتی  اوذخأ  و  لوضانالا ..  ربب  یلوطانأب و  نآلا  هامسملا  يرغصلا  ایـسآب  هفورعملا  دالبلا  عیمج 
یتح قرشلا  یف  هعقاولا  دالبلا 
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نادـلبلا لک  یلع  اهمـسا  اوقلطأف  اینامرج  وأ  ایناملا  هیقود  یف  جـنرفالا  عسوت  امک  کلذ  و  ایندـلا ..  تاراق  مظعأل  اـماع  امـسا  حبـصأ 
هبـش یلع  هوقلطاف  ارب  الف  هعطاقم  نم  هریغـص  هروک  مسا  ناک  هناـف  اـیلاطیإ  مساـب  ناـیلاطیالا  عسوت  اـمک  و  هیناـمرجلا ..  وأ  هیناـملألا 

تبلغت هدحتم  هینامرج  لئابقل  امـسا  لصالا  یف  جنرفالا  وأ  کنرفالا  هظفل  تناک  کلذک  و  ایلاطیاب ..  نآلا  فورعملا  عستملا  هریزجلا 
یلاهأ نانویلا و  الخ  ابروأ  ناکـس  یلع  نانویلا  كارتألا و  برعلا و  اهقلطأ  دـقف  نآلا  امأ  ایلاغ ..  یمـست  تناک  اـم  دـنع  اـسنرف  یلع 
برقأ وه  ضعبلا و  مساب  لکلا  هیمـست  باب  نم  اذـه  مهنم و  جونزلا  الخ  اکرمأ  ناکـس  لوانتی  دـق  هیناهاشلا و  هسورحملا  کـلامملا 
ههجلا یف  اهعوقول  قرـشلا  اهانعم  هملک  نع  افرحم  امـسا  ایـسآ  تناک  امبر  و  نیمختلا ..  سدـحلا و  باب  نم  ناک  نإ  باوصلا و  یلا 

یف انناف  کلذـک  لازت  تایمـستلا و ال  یف  لخد  تاهجلل  ناک  هنال  هیبرغلا  ههجلا  یف  اـهعوقول  برغلا  نم  اـبروأ  هرکلا و  نم  هیقرـشلا 
نم برغلاب  هوحتف  يذلا  هیقیرفا  یبرغ  انؤافلس  یمس  دق  و  برغلاب ..  اکرمأ  ابروأ و  قرشلاب و  اهرواجی  ام  انتراق و  یمـسن  مایالا  هذه 

اندنع کلذک  همسا  لازی  مهدالب و ال  نم  هیبرغلا  ههجلا  یف  هعوقو 

یلا لامـشلا  نم  اهـضرع  مظعأ  و  عبرم ..  رتـم  ولیک   44 ، 000 وأ 000 ، عبرم  لـیم  نویلم  وحن 17  یه  ایـسآ  هحاسم  نا  اـهتحاسم - - 
وأ لیم  هئامتـس  فالآ و  هعبـس  برغلا  یلا  قرـشلا  نم  اهلوط  مظعأ  و  رتمولیک ..   9 وأ 700 ، لیم  هئاـمثالث  فـالآ و  هسمخ  بونجلا 

یلامشلا دجمتملا  رحبلا  دنع  هعقاولا  هیلامشلا  لحاوسلا  حرطی  و  لیم ..  فلأ  نوثالث  هسمخ و  اهلحاوس  هفاسم  و  رتمولیک ..   12 ، 800
نم دحاو  لیم  هیمومعلا  اهتحاسم  نم  اعبرم  الیم  نیسمخ  هعـست و  هئامعبرأ و  لکل  نوکیف  لیم  هئامنامث  افلأ و  نیثالث  وحن  اهنم  یقبی 

اهقرش اهبونج و  یف  اهرثکأ  اهنم و  وندت  نأ  نفسلا  ردقت  یتلا  لحاوسلا 

نم یلامشلا  مسقلا  قرـشلا  نم  و  يدنهلا ..  ریبکلا  رحبلا  بونجلا  نم  و  یلامـشلا ..  دمجنملا  رحبلا  لامـشلا  نم  اهدحی  اهدودح - - 
نم يرغـصلا  اهدودـح  يربـکلا و  اهدودـح  هذـهف  هیقیرفا ..  هراـق  یبرغلا  بونجلا  نم  و  اـبروأ ..  هراـق  برغلا  نم  و  طـیحملا ..  رحب 

( لوأ مجنم  - 5  ) اهنیب ناعقاو  امه  طیحملا و  نیریب و  زاغوب  قرشلا  نم  و  یلامشلا ..  دمجنملا  رحبلا  لامشلا 
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رحبک اهب  تلـصتا  یتلا  دالبلا  مساب  اـهرثکأ  هفلتخم و  ءامـسأب  ربلا  نم  هبیرقلا  ریبکلا  رحبلا  اذـه  ءازجأ  تیمـس  دـق  و  اـکرمأ ..  نیب  و 
ءامـسأ نم  و  يدـنهلا ..  ریبکلا  رحبلا  بونجلا  نم  اهدـحی  و  اّرج ..  مله  نیـصلا و  رحب  نابای و  رحب  کـستوخوأ و  رحب  اکتـشتمک و 

دحلا تحبـصأف  سیوسلا  هعرت  یمـسی  نـآلا  وه  سیوسلا و  خزرب  رمحـالا و  رحبلا  برغلا  نم  و  برعلا ..  رحب  ـالاغنب و  رحب  هماـسقأ 
دوسالا و رحبلا  هینیطنطـسقلا و  زاغوب  ارمرم و  رحب  مورلا و  رحب  و  یلامـشلا ..  هیقیرفا  یقرـش  یف  هیقیرفا  هراق  ایـسآ و  هراق  نیب  عقاولا 

نم هجرد  هقیقد و 76  هدحاو و 17  هجرد  نیب  هعقاو  یه  ابروأ و  هراق  نیب  اهنیب و  کلذ  فاق و  هوق  لابج  لاروأ و  لابج  لاروأ و  رهن 
یقرشلا لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 40  هقیقد و 187  هجرد و 33  یلامشلا و 23  ضرعلا 

لوهـسلا نا  یتح  اهطـسو  نم  بارتقالاب  بناوجلا  لک  نم  دادزی  هعافترا  نکل  ماظتنا و  نودب  عفتری  هراقلا  هذـه  حطـس  نا  اهلابج - - 
ادج هعستملا  لوهـسلا  هذهب  طیحت  و  مدق ..  فلأ  رـشع  ینثا  یلا  فالآ  هعبرأ  نم  رحبلا  حطـس  نع  عفترت  ایـسآ  طساوأ  یف  هعفترملا 

کلت نم  هیبرغلا  هیلامـشلا  هیلامـشلا و  ههجلا  یف  و  يربک ..  يرغـص و  لسالـس  یلا  مسقنت  و  ملاعلا ..  لابج  مظعأ  نم  لابج  لسالس 
نم و  یئاـتلأ ..  لاـبج  یلا  دـمجتملا  رحبلا  نم  برغلا و  یلا  قرـشلا  نم  هدـتمم  رحبلا و  حطـسأ  هیواـسم  ادـج  همیظع  لوهـس  هراـقلا 
هرثک عم  تاهجلا  لـک  یلا  هدـتمم  هریثک و  اـهنال  حـضاو  رـصتخم  مـالکب  اهدـیدحت  اهدـعو و  لاـبجلا  لسالـس  فصو  تابوعـصلا 

وأ هیلمه  وأ  هلامه  وأ  ایالمه  اثلاث  .شوکودنهلا  ایناث  .یئاتلأ  هلسلس  الوأ  .یه  يربک و  لسالس  ثالث  اهیف  نا  یلع  اهعطقت  اهتابعشت و 
نیرخأتملا نا  یلع  ایالمه  لابج  هلـسلسب  هنومـسی  ادحاو و  امـسق  نیریخالا  نیمـسقلا  هیفارغجلا  ءاملع  نم  نوریثک  لعج  و  ایالمح .. 

نیهاربب کلذ  بیوصت  یلع  وتأ  ماسقأ و  هثالث  یلا  اهومسقی  نا  اونسحتسا  دق 

هبضهلل یلامشلا  دحلا  وه  یلامشلا و  ضرعلا  نم  نیسمخ  طخل  لباقم  طخ  یف  هدتمم  ایسآ و  طساوأ  یف  هعقو  یهف  یئاتلأ  هلسلس  امأ 
هلسلسلاب لصتت  اقرـش  تاجرد  یلا 110  یقرـشلا  لوطلا  نم  هجرد  وحن 70  نم  اقرـش  یئاتلأ  هلـسلس  دتمت  نا  دعب  هیقرـشلا و  همیظعلا 

همیظعلا
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اکتشتمک یلا  هیقرشلا  هیلامشلا  ههجلا  یلا  دتمت  یه  کلذ و  ریغ  زیونولبای و  يوفوناتـسا و  اهنمف  عقاوملا  فالتخاب  ءامـسالا  هفلتخملا 
زاغوب یلا  جرکلا  لوهـس  نم  هلـصتم  هلـسلس  دتمت  اذکه  و  هیلامـشلا ..  هرئادلا  یف  هرام  غنرهب  وأ  نیریب  زاغوب  غلبت  نأ  یلا  اقتچمق  وأ 

امأ الامش ..  ابونج و  هدتمم  عورف  بعـش و  اهلک  اهل  هلباقتم و  طوطخ  هثالث  یف  وأ  نییزاوتم  نیطخ  یف  هدتمم  نوکت  دق  یه  نیریب و 
طخ 35 و عطاقت  دنع  هعقاو  یهف  يدنهلا  سوساقوقلا  وأ  شوکودنهلا  هطـساوب  لصتت  یتلا  هیبرغلا  هیقرـشلا و  همیظعلا  هلـسلسلا  زکرم 

لابج فاق و  هوق  لابجب  هیقرـشلا  غنلب  نول و  نیوک  لابج  لصت  دنهلا  دالب  لابج  يأ  شوکودـنهلا  لابجف  هروکذـملا ..  هراقلا  یف   73
قرشلا و یف  رفـصالا  رحبلا  یلا  برغلا  یف  لیندردلا  زاغوب  نم  يأ  الوط  اهلک  ایـسآ  یف  هدتمم  همیظعلا  هلـسلسلا  هذهف  ایـسآ ..  یبرغ 

ناریإ هبضه  نع  هلقتسملا  رتتلا  دالب  وأ  ناتسکرت  لوهس  لصفت  تبت و  هینیصلا و  نیصلا  نع  یبوق  ءارحص  لصفت  یه 

هریزج هبش  یصاقأ  نم  هیقرشلا  هیبونجلا  هیبرغلا و  هیلامشلا  ههجلا  یلا  هطـسوتم  دتمتف  همیظعلا  ایالمه  لابج  اهزکرم  یتلا  هلـسلسلا  امأ 
دنع و  الیم ..  نوسمخ  ناتئام و  اهـضرع  لیم و  هئامـسمخ  فلأ و  اهلوط  اهـسفن  ایالمه  لابج  هلـسلسف  ایـسآ  طساوأ  هیلخاد  یلا  اـقلم 

هیواز کلذ  نع  جتنیف  شوکودنهلا  لابج  یلا  هیبرغلا  هیلامـشلا  ههجلا  یلا  هفکعنم  دتمت  لوطلا  نم  ضرعلا و 90  نم  طخ 28  عطاقت 
هعفترم همق  نیرـشع  نم  رثکأ  اهنم  تددع  ینا  نیرخأتنل  حایـسلا  دحأ  اهیف  لاق  دق  و  هشهدـم ..  هریثک  اممق  بکری  كانه  اهعامتجاف 

غاط و رولبب  یمـست  لوهجم و  اهرثکأ  لاـبج  هیـشحو و  ضرأ  هیلامـشلا  ههجلا  یلا  دـتمت  كاـنه  نم  مدـق و  فلأ  نیرـشع  نم  رثکأ 
لابج فرط  و  لوغنملا ..  باضه  یبوق و  ءارحـص  یف  اقرـش  دتمت  یتلا  ناش  نایث  لابجب  لصتت  كانه  ناتـسکرت و  دودح  دنع  یهتنت 

هبیجعلا و ضرالا  نطاوب  هوق  لامعأ  هذهف  ایزاوتم  ادادتما  هینیصلا  دنهلا  یف  هدتمم  هجرفنم و  لسالس  سمخب  لصتم  یبونجلا  ایالمه 
نم دـب  همیظع ال  هیوناث  يرخأ  لابج  لسالـس  ایـسآ  یف  يرن  کلذ  عم  رذـنالا و  لابج  الخ  هیمهأ  نودـب  اـهیلا  هبـسنلاب  لاـبجلا  لـک 

اهرکذ

هیلیرغنم دالب  یف  هیلحاس  هلسلس  یه  غنشوب و  غنش  هلسلس  هیوناثلا  لسالسلا  کلت  نمف 
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ههجلا یلا  هدتمم  یه  ناینک و  ناشوج و  هلسلس  هیبرغلا و  هیبونجلا  هیقرشلا و  هیلامشلا  ههجلا  یلا  هدتمم  هیروک  دالب  ایروشنم و  یه  و 
نیصلا یف  غنلنن  هلسلس  اضیأ  اهنم  و  هیرتتلا ..  نیصلا  وأ  نیـصلا  نم  یقرـشلا  یلامـشلا  مسقلا  نم  هیبرغلا  هیبونجلا  هیقرـشلا و  هیلامـشلا 

هیروس و ءارحص  لابج  انیس و  لابج  اهنم  هیوناثلا و  لابجلا  کلت  نم  يرخأ  لابج  ایسآ  یبرغ  یف  و  ناتـسدنه ..  یف  اهریغ  هینیـصلا و 
امأ نیبزق ..  رحب  دوسالا و  رحبلا  نیب  فاق  هوق  يرغـصلا و  ایـسآ  یف  سروط  نیطـسلف و  هیروس و  لابج  نم  اهریغ  لمرکلا و  ناـنبل و 

ههجلا نم  هیویـسا و  لاـبج  یه  اـمک  هیوـبروأ  لاـبج  یهف  دـمجتملا  رحبلا  یلا  نیبزق  رحب  یلامـش  نم  هدـتمملا  لاروأ  لاـبج  هلـسلس 
لوط یف  هدـتمم  هیبرغلا  هلـسلسلا  هذـهف  نادـلأ  لاـبج  فرط  یبونج  نم  هعرفتم  هدـتمم  هشهدـم  هلـسلس  ایـسآ  نم  هیقرـشلا  هیلامـشلا 

هزومرف وأ  هزمرف  هریزج  یف  یهتنت  هیناـبایلا و  رئازجلا  اـهنم  بکرتـت  هلیروک و  رئازج  روـهظب  رهظت  مث  رحبلا  یف  صوـغت  اکتـشتمک و 
ولع و  يرخأ ..  رئازج  یف  رهظت  مث  صوغت  رئازج و  یف  وأ  رئازجک  انایحأ  رهظت  هلـسلسلا  يرن  اذکه  غنلنت و  لابج  یقرـش  نم  برقلاب 

کستوخوأ و رحب  نابای و  رحب  امه  نیرحب و  نیب  عقاو  روس  اهنأکف  هیران  لابج  اهضعب  مدق و  فلأ  رـشع  هعبرأ  اکتـشتمک  یف  اهممق 
ریبکلا رحبلا  نیلحاس و 

 .. ناریإ لوهـس  وأ  هیبرغلا  لوهـسلا  هیقرـشلا و  يربکلا  لوهـسلا  یهف  اـهباضه  اـهتاعفترمب و  هفورعملا  ایـسآ  لوهـس  اـمأ  اهلوهـس - - 
یف یئاـتلأ  لاـبج  نم  دـتمت  یه  هیرتـتلا و  نیـصلا  ضعب  همیظعلا و  یبوق  ءارحـص  لوغنملا و  هبـضه  یلع  يوـتحت  هیقرـشلا  لوهـسلاف 

هریثک لابج  لسالسب  هایملا  هریثکلا  هینیصلا  نیصلا  داهو  نع  هیقرشلا  ههجلا  یف  لصفنت  هیبونجلا و  ههجلا  یف  نول  نیوک  یلا  لامـشلا 
داجنلا کلت  هحاسمف  ناریإ ..  لوهـس  نع  ناتـسکرت و  وأ  هلقتـسملا  رتتلا  دـالب  داـهو  نع  اهلـصفی  برغلا  یف  غاـط  رولبلا  نوک  لاـح 

مدق فالآ  هثالث  رحبلا  نع  عفتری  اهاطوأ  ابروأ و  هحاسم  فعض  یه  عبرم و  لیم  فلأ  هئامـسمخ  نییالم و  هعبـس  یه  ادج  هعـستملا 
ءاوهلل فیصلا و  یف  هدیدشلا  سمـشلا  هرارحل  هضرعم  رافق  وأ  هیدر  هبرت  تاذ  بلاغلا  یف  یه  اریثک و  رثکأ  عفتری  اهالعأ  نوک  لاح 

هیلامشلا هفصاعلا  حایرلاب  اهدرب  دتشی  ءاتشلا و  یف  درابلا 
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هعطاـقم یه  تبت و  لاـبج  داـه  ریـصی و  نأ  یلا  عفتری  حطـسلاف  میظعلا  لهـسلل  یبونج  یلبج  روس  وه  نول و  نیوک  یبوـنج  یف  اـمأ 
لـسالس میظعلا  لهـسلا  دحتف  یقرـشلا  بونجلا  یف  امأ  هعفترملا ..  ایالمه  لابج  ضیـضح  یلا  هدـتمم  مدـق  فلأ  رـشع  انثا  اهعافترا 
هیلامشلا ههجلا  یف  کلذک  طیحملا و  رحب  يواست  یتح  ائیشف  ائیـش  ضفخنت  نأ  یف  ذخأت  هینیـصلا  نیـصلا  یـضارأ  و  هریثک ..  لابج 

ضافخنالا یف  ذخأت  یتلا  غنـشوب  غنـش  لابج  دـنع  ءارحـصلاب  یهتنت  نأ  یلا  هیلیرغنم  داجن  یف  ضافخنالا  یف  ضرالا  ذـخأت  هیقرـشلا 
اریثک ضافخنالا  یف  یضارالا  ذخأت  هیلامـشلا  ههجلا  یف  هعفترملا  یئاتلأ  لابج  هلـسلس  ربع  یف  و  ریبکلا ..  رحبلا  يواست  نا  یلا  اریثک 

میظعلا لهـسلا  کلذ  دـحی  هیبرغلا  هیبونجلا  ههجلا  یف  و  هلیلق ..  هیودـب  لـئابق  نطو  یه  اـهداجن و  ایریبیـس و  لوهـس  يواـست  نا  یلا 
یبرغلا ناریإ  دجن  امهءارو  عاط و  رولبلا  شوکودنهلا و  نم  بکرم  زجاحب 

سفن یف  اهیف و  هعقاولا  لابجلا  هیقرشلا و  هبضهلا  یف  داهولا  اطوأ  لابجلا و  داجنلا و  یلعأب  بونجلا  یلا  لامشلا  نم  رمیف  طخ 90  امأ 
یف هعرـسب  اعفترم  ناتوب  ارتوبامارب و  داهو  یف  هعرـسب  عافترالا  یف  ذخأی  لاغنب و  جیلخ  سأرب  يدـتبی ء  هناف  همیظعلا  ایالمه  هلـسلس 

تبت و لابج  داهو  یلا  لزنی  ثیح  ادج  هعفترملا  اغنجنـشنک  همق  یلا  هدحاو  هعفد  اعفترم  داجنلاب  لصتی  نا  یلا  ایالمه  لابج  بناوج 
ایریبیـس اعطاق  ردحنی  يرغـصلا و  يربکلا و  یئاتلأ  ناش و  نایث  نول و  نیوکب  رمی  و  مدق ..  فلأ  رـشع  انثا  رحبلا  حطـس  نع  اهعافترا 

طخلا عطاـقت  دـنع  وهف  میظعلا  لهـسلا  کـلذ  نم  ناـکم  قیـضأ  اـمأ  یلامـشلا ..  دـمجنملا  رحبلا  غـلبی  نا  یلا  هیـسنی  يداو  یف  اراـم 
.هنم هلیوط  هفاسم  قرتخت  یتلا  داهولا  ببسب  کلذ  طخلا 35 و  روکذملا و 

لابج نم  شوکودنهلا و  نم  هیبرغلا  ههجلا  یلا  ادتمم  قرـشلا  نم  هجرد  نیعبـس  دنع  ئدـتبی  لیطتـسم و  وهف  یبرغلا  ناریإ  لهـس  امأ 
یلا مجعلا  جیلخ  دنع  هعقاولا  لابجلا  نم  هیلامشلا  ههجلا  یلا  دتمی  ضیبالا و  رحبلا  وه  طسوتملا و  رحبلا  لحاوس  غلبی  نا  یلا  نامیلس 
رثکأ رحبلا  نع  عفترت  اهناف ال  هیقرشلا  هبضهلا  نم  اعافترا  لقأ  وه  عبرم و  لیم  فلأ  هئامعبس  نویلم و  هتحاسم  و  نیبزق ..  لارأ و  داهو 

یضارأ هیروس و  نامرق و  ناسارخ و  يراحص  هنم  ناف  اریثک  هفلتخمف  هیضارأ  هعیبط  امأ  مدق ..  فالآ  هعبرأ  نم 
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یف هعباتتملا  لوهسلا  هیدوالا و  لابجلا و  نیرهنلا و  نیب  هعقاولا  هبـصخملا  هیئاملا  دالبلا  لوهـس  هیوتـسملا و  ریغلا  ناتـسدرک  قارعلا و 
کلذ و قرش  یف  هقیض و  یهف  یبونجلا  نیبزق  رحب  لحاس  مجعلا و  جیلخ  هیاهن  نیب  هعقاولا  یـضارالا  امأ  هیروس ..  لوضانالا و  دالب 

لابج هلـسلسب  رحبلا  نع  یبرغلا  بونجلا  بونجلا و  یف  لصفنمف  لهـسلا  کلذ  نم  یقرـشلا  مسقلا  امأ  هبـضهلا ..  ماـسقأ  عسوأ  هبرغ 
یف و  هحـصلاب ..  رـضم  ادـج و  ّراح  رحبلا  هلـسلسلا و  کلت  نیب  هعقاولا  هقیـضلا  ضرالا  ءاوه  و  هنع ..  هدـیعب  اهنکل  لحاسلل و  هلباقم 
هوق هینیمرأ و  لابج  و  ادج ..  هیطاولا  نیبزق  رحب  یضارأ  يواسی  نا  یلا  دتمم  یلامشلا  هضفخ  زوربلالا و  لبجب  لهسلا  یهتنی  لامـشلا 

داهولا اکلوفلا و  وأ  لثالا  نودـلا و  لوهـس  هبـضهلا و  نیب  عقاو  ربعی  عنام ال  زجاح  یه  دوسالا و  رحبلا  نیبزق و  رحب  نیب  هعقاو  فاـق 
یف وهف  یبرغلا  لهـسلا  یف  ءاملا  امأ  هیبرغلا ..  هیبونجلا  ههجلا  یف  برعلا  دالب  داـجن  نع  لهـسلا  لـصفت  تارفلا  رهن  یبرغ  یف  هعقاولا 

میظع عفنی  حالفلا  یتأی  لابجلا و  هریثکلا  نکامالا  یف  رثکی  هنا  یلع  لیلق  بلاغلا 

نیب اهنیب و  ههباشم  نم  اـم  و  ناکـسلا ..  ساـنجأ  فـالتخا  تـالوصحملا و  ءاوهلا و  ههج  نم  ههباـشم  یبرغلا  لهـسلا  اـبروأ و  نیب  و 
و ناتسخولب ..  ناتسناغفا و  ناریإ و  دالب  ایسآ و  یف  اهنم  وه  ام  يأ  هینامثعلا  هینسلا  هنطاسلا  هیبرغلا  لوهـسلا  یف  و  هیقرـشلا ..  لوهـسلا 

هکلمملا الخ  همیدـقلا  نامزألا  یف  هیقرـشلا  همیظعلا  کلامملا  لک  اهیف  تماـق  یتلا  یـضارألا  یه  هیخیراـت و  هرهـش  اـهتبرت  بصخل 
هیـسرافلا و هروهـشملا و  هیداملا  هکلمملا  اهطـساوأ  یف  اهنم و  هیقرـشلا  ههجلا  یف  تغبن  همیدقلا  هاره  هلود  ناف  هیدنهلا ..  هینیـصلا و 
لاـبجلا و لـئابق  اذوهی و  هکلمم  لیئارـسا و  هکلمم  تغبن  همیظعلا  کـلامملا  کـلت  نم  هیبرغلا  ههجلا  یف  و  هینادـلکلا ..  هیروشـالا و 

یف و  میدـقلا ..  ملاعلا  ندـم  رهـشأ  ادیـص  روص و  عم  اهعوبنی  هراجتلا و  مأ  تناک  یتلا  هیقینیفلا  همألا  هروهـشملا و  هیروسلا  هکلمملا 
هینانویلا يرغصلا  ایسآ  تارمعتسمب  هفورعملا  ناکسلا  هریثکلا  هینغلا  نانویلا  تارمعتسم  تغبن  اهنم  هیبرغلا  هیلامشلا  ههجلا 

حطس نم  اطوأ  اهنا  بلاغلا  یف  ادج و  هیطاو  یه  و  اهب ..  هطیحملا  داجنلاک  هعستم  لوهس  یهف  هیطاولا  اهیضارأ  يأ  ایسآ  داهو - امأ  - 
اهحطس لیم  وتسم و  اهرثکأ  ریبکلا و  رحبلا 
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هلقتـسملا و رتتلا  دالب  یف  وه  اـم  داـهولا  هذـه  مظعأ  و  رحبلا ..  یف  بصت  نأ  یلا  اـئیطب  اـیرج  يرجت  يأ  هریبکلا  رهنـألا  يرجل  لـیلق 
یه لارأ و  نیبزق و  یلامش  یف  هعقاولا  داهولا  و  دنهلا ..  دالب  یلامش  مایس و  لوهس  هایملا و  هریثکلا  نیـصلا  لوهـس  ایریبیـس و  لوهس 
یف رابغلا و  رثکی  اهیف و  رحلا  دتشی  فیصلا  یفف  یکیتنالتالا ..  ریبکلا  رحبلا  حطس  نم  اطوأ  هریثکلا  یـشاوملا  باحـصأ  جرکلا  دالب 

ءاملا یلا  جایتحالا  هراحلا و  حایرلا  بوبه  هطساوب  سبیی  هناف  هنامز  لوطی  هنا ال  یلع  اهیف  بشعلا  رثکی  عیبرلا  یف  دربلا و  دتشی  ءاتشلا 
ندمتلا بابسأ  مهنیب  رشتنت  مل  نیذلا  دبلا و  نم  اهیلاهأ  هثارحلا و  حجنت  راجشالا و ال  ومنت  یضارألا ال  کلت  ءاوه  یف  و  .. 

یلامشلا دمجنملا  ریبکلا  رحبلا  غلبت  نأ  یلا  یقرشلا  لامشلا  یلا  لامشلا و  یلا  هدتمم  جرکلا  دالب  نم  يدتبتف ء  ایریبیـس  یفایف - امأ  - 
نوکتت کلست  ماجآ ال  هیلامشلا  یضارألا  ابیرقت و  هیقرشلا  لوهسلا  یه  عبرم و  لیم  نییالم  هعبس  اهتحاسم  هیقرشلا و  ایسآ  لحاوس  و 

 .. هیلامـشلا هرئادلا  كولـس  عامتجا  هطـساوب  یلامـشلا  دـمجنملا  ریبکلا  رحبلا  یلا  يرجلا  نم  اههایم  عنمت  همیظع  رهنأ  نم  ضیفی  امب 
یه یئاتلأ  لابج  بعـش  نیب  هعقاولا  هلیلقلا  هیدوألا  ادـج و  هئیدر  اهتبرت  رثکأ  هجرد و  دـشأ  اـهیف  دربلا  غلبی  یتلا  یـضارالا  یه  هذـهف 
نم هلیلق  تالوصحمب  الا  یتأت  ایریبیـس و ال  یبونج  یف  کلذ  هروکذـملا و  یفایفلا  یلا  هبـسنلاب  هبـصخم  اـهنکل  لـیلق و  بصخ  تاذ 

هدـتمم یه  و  ءاوهلا ..  هئیدرلا  ناکـسلا و  هلیلقلا  هرفقلا  ایریبیـس  داهوک  تسیل  هبـصخم و  هیئاملا  نیـصلا  داهو  و  رامثالا ..  بوبحلا و 
نأ نع  نیعونمم  نوینیـصلا  ناک  امل  و  اهیف ..  هیراجلا  هریبکلا  راهنألا  هطـساوب  هلهـس  اهیف  تالـصاوملا  بابـسأ  هیقرـشلا و  ههجلا  یلا 
یف هندـمتملا  ممـألا  تبثأ  اوتاـبف  مهدـالب  یف  اوقبی  نأ  نم  مهل  دـب  ـال  ناـک  لاـبجلا  راـفقلاک و  هیعیبط  عناومب  هیلخادـلا  یلا  اودـتمی 

و هیدوألا ..  داجنلا و  هریثکلا  هینیصلا  نیصلا  یضارأب  بونجلا  یف  هینیـصلا  داهولا  یهتنت  و  ریغتلا ..  نع  اهدعبأ  مهلاوحأ و  مهتاداع و 
ادج هبصخم  اهتیدوأ  هجرفنم و  لابجلا  نم  لسالس  سمخ  اهیف  رمت  یتلا  هبصخملا  هینیصلا  دنهلا  یضارأ  دتمت  اهنم  هیبرغلا  ههجلا  یف 

لوهس هبوطرلا و  هریثکلا  نکامألا  یف  ومنت  یتلا  تاعورزملل  هبسانم  اهضرأ  هریثک و  هایم  اهیفف  هلهستسملا  مایس  داهو  امأ  .. 
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ناّکد و لوهس  یتح  هیبونجلا  ههجلا  یلا  نامیلس  شوکودنهلا و  ایالمه و  لابج  نم  هبکرملا  هرئادلا  فصن  ضیـضح  نم  دتمت  دنهلا 
یهف ناریإ  داجن  یمجعلا و  جـیلخلا  ئطاش  نیب  هعقاولا  لحاوسلا  دـنهلا و  داهو  اـمأ  هریزجلا ..  هبـش  نم  یبونجلا  مسقلا  بکرتی  اـهنم 

هیویسألا داهولا  همتت 

لکش یلع  یه  یلوالاف  برعلا ..  دالب  داجن  ناتسدنه و  یبونج  یف  ناّکد  داجن  اهداجن  انفـصو  دق  یتلا  دودحلا  جراخ  و  اهداجن - - 
لامـشلا و یف  دـنولا  لابج  نع  ئـشان  لکـشلا  کلذ  لالت و  داجن و  لوهـس و  اهیف  مدـق و  فالآ  هثالث  اهعافترا  لدـعم  ایاوزلا  ثلثم 

جیلخ ناموروک و  لحاوس  یلا  ائیـشف  ائیـش  ضفخنت  نأ  یف  هتاغ  لابج  ذخأتف  قرـشلا  یف  امأ  هیبرغلا ..  هیقرـشلا و  هتاج  وأ  هتاغ  لابج 
تاباغلاب هاطغملا  رابالم  لحاوس  یلا  هتاغ  لابج  ضفخنت  برغلا  یف  و  لاغنب .. 

 .. هیروس ءارحـص  تارفلا و  لوهـسب  اهنع  هلوصفم  یه  ناریإ و  داجن  نم  یبرغلا  یبونجلا  فرطلا  نم  ئدـتبتف  برعلا  دالب  داـجن  اـمأ 
دتشت رفق  هعفترم و  داجن  برعلا  دالب  هریزج  هبـش  یف  و  ناریإ ..  ءاوهک  فاج  ءاوه  تاذ  اهیلامـش  یف  هعقاولا  دالبلا  یه  دجن و  دالبف 

ضرالا ضفخنت  بونجلا  یف  و  ءالطصالا ..  یلا  جایتحالاب  اهیف  رفاسملا  رعـشیف  دربلا  دتـشی  لیللا  یف  راهنلا و  یف  سمـشلا  هرارح  هیف 
اذه و ءاوهلا ..  هبیطلا  ادج  هبصخملا  نادلبلا  نم  دعت  تناک ال  نا  اهنم و  لمجأ  دجن و  نم  بصخأ  یه  نمیلا و  لوهـسب  یهتنت  یتح 

لوهس یه  و  تیملا ..  رحب  هیربط و  هریحب  اهیف  هیناریالا و  لوهـسلا  نم  هیبرغلا  ههجلا  یف  هعقاولا  ادج  هیطاولا  لوهـسلا  رکذ  نم  دی  ال 
ایسآ هراق  یف  ناکم  اطوأ  تیملا  رحبلا  لحاوسف  يرخأ  لوهسب  هلصتم  ریغ  اهنا  رهاظلا  هبیرغ و 

ّتقر دـق  راحبلا  هطـساوب  تالـصاوملا  تالیهـست  نأ  یفخی  هریبک و ال  هریثک و  یه  هیخیرات و  هرهـش  هیویـسالا  راـهنالل  اـهراهنأ - - 
دق اهیف  نفـسلا  ریـست  یتلا  راهنالاب  هیلخادلا  تایلاصتالا  بابـسأ  راکفالا و  تاداعلا و  هلدابم  هیراجتلا و  تالیهـستلاب  ندمتلا  بابـسأ 

هداعسلا هیهافرلا و  هحارلاب و  عتمتلا  هورثلا و  عمج  طئاسو  تلهس  اهیف و  حاجنلا  لبس  تدهم  نادلبلا و  هیلخاد  یف  هریثک  تادافاب  تتأ 
یتلا هریثکلا  عفانملا  هیفارغجلا  ءاملع  ضعب  نابأ  دق  و  .. 
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یف اهنم  رثکأ  ایـسآ  یف  یه  جودزم و  اهنم  اریثک  ناف  ایعیبط ..  اهراهنأ  يراجم  هلاح  ماظتناب  اهیلع  لوصحلاـب  هیویـسالا  ممـألا  تزاـف 
دق هنـسحلا  زکارملا  هذـهف  هیفاک ..  ضرأ  امهنیب  امهیف و  نفـسلا  ریـست  نیرهن  دـنع  هعقاو  همیظع  هریثک  اندـم  اهیف  ناـف  يرخأ  تاراـق 
نم و  جودزم ..  يرجم  تاذ  نوکت  نأ  نودـب  عفانملا  کلتب  راـهنالا  تتأ  دـق  هنا  یلع  ندـمتلا  قرط  تلهـس  همهم و  دـئاوفب  تءاـج 

عفنب تأی  مل  ام  هجودزملا  رهنالا 

یبوق ءارحـص  یف  کلذ  ببـس  امهیف و  رطمت  ءامـسلا ال  نأل  راـهنأ  اـمهیف  سیلف  یبوق  ءارحـص  برعلا و  دـالب  نم  هریزجلا  هبـش  اـمأ 
لک رـسختف  هسباـیلا  نم  هلیوط  هفاـسم  عطقت  نأ  دـعب  ـالا  اـهیلا  لـصت  ـالف  هیبرغلا  هیبونجلا  حاـیرلا  اـهیف  بهت  یتلا  ههجلا  یف  اـهعوقو 
وه برعلا  دالب  عقوم  و  هیجراخلا ..  اهتاهج  یف  هبئاذـلا  اهجولث  هایم  يرجت  اهب  طیحت  یتلا  لابجلا  لسالـس  و  اهغولب ..  لـبق  اـهتبوطر 

بـصخ هلع  یه  و  هیقرـشلا ..  هیلامـشلا  حایرلا  نم  عافتنالا  ضعب  عفتنی  اهبونج  نا  ریغ  هیویـسالا  هیقیرفالا و  هراحلا  راطقالا  طسو  یف 
نیناـکملا یف  هریغـص  رهنأ  يأ  لوادـج  نم  اـم  هناـب  علاـطملا  نظی  نأ  یغبنی  ـال  اذـه و  اـهرواجی ..  اـم  بدـج  یلا  هبـسنلاب  اهیـضارأ 

قالطالا یلع  امهیف  رطمت  ءامسلا ال  نا  نروکذملا و 

هقفاوم نوکت  داکت  هیعیبطلا  اهدودـح  و  اهراهنأ ..  يرج  ههج  نم  يربک  ماسقأ  هتـس  یلا  هیویـسالا  هراقلا  هیفارغجلا  ءاملع  مسق  دـق  و 
.هینیـصلا اثلاث  .هیلیرغنملا  ایناث  .هیریبیـسلا  وأ  هیئاتلالا  يراجملا  الوأ  یه ..  و  اهل ..  هرواجم  یه  اهانفـصو و  دق  یتلا  هیـضرالا  ماسقالل 
هیلخادـلا تاریحبلا  اهنم  هیلخادـلا و  هعـستملا  یـضارالا  یف  يراجملا  اسداس  .هیتارفلا  وأ  هینمرالا  اسماخ  .هیوالمهلا  وأ  هیدـنهلا  اعبار 

غلبت یتلا  همهملا  ایسآ  راهنأ  عیمج  نا  يرن  برغلا  قرشلا و  نیب  هطـسوتم  يرجت  یتلا  هینیـصلا  راهنالا  نع  رظنلا  انعطق  اذا  و  هریثکلا .. 
همیظعلا هطسوتملا  لوهسلا  یف  طسوتملا  طخلا  وه  يذلا  ضرعلا  نم  طخلا 40  نم  بونجلا  یلا  امإ  لامشلا و  یلا  امإ  يرجت  لحاسلا 

یتلا ضرالا  هلاح  یلع  فقوتی  اهیرج  ناف  تاهجلا  لک  یلا  يرجتف  هیلخادلا  یف  هعقاولا  رهنالا  امأ  راهنالا ..  لصفی  يذلا  طخلا  وه  و 
يذلا ریبکلا  خیترا  رهن  یبوأ و  رهن  هیسنی و  رهن  انیل و  وأ  انل  رهن  یه  ایریبیس و  رهنأ  یه  هیلامشلا  ههجلا  یلا  يرجت  یتلا  اهیف و  يرجت 

( لوأ مجنم  - 6  ) ههج امأ  یبوأ ..  رهن  یف  بصی 
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اهتحاسم ضرأ  هایم  يرجم  وه  لیم و  یفلأ  نم  رثکأ  انیلا  لوط  و  هیلامشلا ..  ههجلا  نم  یئاتلا  لابج  هلسلس  ریداحأ  هجیتن  یهف  اهیرج 
امأ عبرم ..  لیم  نویلم  اهتحاسم  ضرأ  ءامل  يرجم  وه  لیم و  هئامـسمخ  نیفلأ و  نم  رثکأ  هیـسنیلا  لوط  و  عبرم ..  لیم  فلأ  هئامنامث 

اعبرم الیم  نوسمخ  هئامثالث و  نویلم و  اهتحاسم  ضرأ  هایم  يرجم  يرخأ  عورف  خـیترأ و  عم  وه  لیم و  یفلأ  نم  رثکأ  هلوطف  یبوالا 
يرج عنمت  هیلامـشلا  هرئادـلا  دـنع  هعقاولا  جولثلا  نا  انلق  دـق  و  هریثک ..  كامـسأ  اهیف  لـیم و  هئاـمنامث  نم  رثکأ  قنیلوأ  رهن  لوط  و  .. 

اهنا یلع  لامـشلا  یلا  يرجت  یه  همولعم و  تافاسم  اهنم  هعطاق  اهعورف  یف  ریـست  اهنا  یلع  اهیف  نفـسلا  ریـسم  عطقنی  کلذـلف  اههایم 
هلیوط تافاسم  هعطاق  ابرغ  اقرش و  لیمت 

لوغنملا و دـالب  ضعب  هاـیم  هیروجنم و  وأ  هیلیرغنم  رثکأ  هاـیم  هیلا  يرجت  میظع  وه  هیقرـشلا و  هیلامـشلا  ههجلا  یف  وهف  رومآ  رهن  اـمأ 
بصت لیم و  هئامتس  افلأ و  يرجی  وه  غنشوب و  غنـش  ناینک و  لابج  نادلأ و  نم  هیبونجلا  ههجلا  نیب  هعقاو  اهیف  يرجت  یتلا  یـضارالا 

رهنلا وأ  غنیک  هست  غنی  رهن  لوط  و  لـیم ..  اـفلأ  رفـصالا  رهنلا  وأ  وهناوه  رهن  لوط  و  لـیم ..  فـلأ  هئاـمنامث  اـهتحاسم  ضرأ  هاـیم  هیف 
نأ یلا  امهلصفت  غنلب  لابج  لابجلا و  هذهف  نول ..  نیوکلا  لابج  بناوج  نم  ناجرخی  امه  لیم و  هئامسمخ  نیفلأ و  نم  رثکأ  قرزألا 

يرجی رفصألا  رهن  وأ  وهناوه  رهن  و  لابجلا ..  هلسلس  یقرش  یف  عرتلاب  نالصتی  ادج و  هلیوط  هرئاد  یف  نایرجی  امهبـصم و  دنع  ابرتقی 
یتلا ضرالا  هحاسم  و  رفصالا ..  رحبلا  یمسی  همـساب  رفـصألا و  رهنلاب  یمـسی  کلذل  هریثک و  داوم  هعم  يرجت  نیـصلا و  لوهـس  یف 

یف بصی  نان و  نی  هیالو  نم  جرخیف  غنایک  غناوهلا  وأ  نایک  نوهلا  رهن  امأ  لیم ..  فلأ  هئاـمعبرأ  نویلم و  یه  اـمهیلا  اـههایم  يرجت 
یتلا نیـصلا و  داهو  نع  تبیت  وأ  تبت  لهـس  لصفت  یتلا  لابجلا  ریداـحأ  بسحب  نوکت  رهنـالا  هذـه  يرج  هیادـبف  نوتناـک ..  جـیلخ 

طیحملا ههج  یلا  ائیشف  ائیش  ضفخنت 

هلجد رهن  اهنم  هیبرغلا  ههجلا  یف  هیقرشلا و  هیبرغلا و  ناتسدنه  هینیـصلا و  دنهلا  رهنأ  اهنم  هیبونجلا و  ههجلا  یلا  يرجت  یتلا  راهنالا  امأ 
هثالث و  هلجد ..  تارفلا و  رهن  الخ  اهتابعـشت  اـیالمه و  لاـبج  نم  هجراـخ  اـهلک  یه  هریبک و  رهنأ  هتـس  اـهنم  هریثک و  یهف  تارفلا  و 

راهنأ
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غلبت نا  یلا  لابجلا  هلسلس  یف  يرجت  هیلامشلا و  بناوجلا  نم  جرخت  یهف  جلتس  رهن  دنـسلا و  رهن  ارتوبامارب و  یمـسملا  وبمـس  یه  و 
هیبونجلا ههجلا  یف  اهبصم  اهارجم و 

هریغص يرخأ  رهنأ  ایدوبماک و  وأ  هجوبمق  یمسملا  غنوک  هم  مانیم و  وأ  مان  هم  يدواریا و  یمسملا  وفیب  یهف  هینیـصلا  دنهلا  راهنأ  امأ 
هعطاق ایالمه  لابج  سفن  نم  هیقرشلا  ههجلا  یف  يرجت  ایالمه و  لابج  هلسلس  نم  هیلامشلا  ههجلا  یف  تبت  لهـس  نم  جرخت  یه  و  .. 

وأ کنکلا  رهن  امأ  مایـس ..  جیلخ  لاغنب و  جیلخ  یف  هباص  هینیـصلا و  دنهلا  لابج  نیب  هعقاولا  هیدوالا  یف  هیراج  مایـس و  همروب و  دالب 
طـسوتی امب  امهارجم  لصفنی  نیتلباقتم  نیتهج  نم  ایالمه  لابج  نم  ناجرخی  امهناف  هجودزم  هئیه  یف  نارمیف  ارتوبامارب  رهن  حنافلا و 

طقف و الیم  نیعبرأ  هفاسم  رخآلا  نع  امهدـحأ  دـعبی  نیناکم  یف  لاغنب  جـیلخ  یف  ابـصی  نا  یلا  بارتقالا  یف  ناذـخأی  مث  اهنم  اـمهنیب 
وحن یهلد  یلع  دـعبی  مدـق و  فلأ  رـشع  هثالث  رحبلا  حطـس  نع  عفتری  ناکم  یف  یبونجلا  اـیالمه  لاـبج  بناـج  نم  کـنکلا  جرخی 

وه اذه  و  يدومع ..  جلثلا  نم  طئاح  نم  امدق  نیرشع  هئام و  هعاستا  نوک  لاح  اریزغ  جرخی  هیبرغلا و  هیلامشلا  ههجلا  یلا  لیم  یتئام 
هب لصتی  انموج و  مهدنع  اهمدقأ  ایالمه و  لابج  نم  اهلک  جرخت  هریثک  تاریهن  هیف  بصت  دونهلا و  نم  نیریثک  دـنع  سدـقملا  رهنلا 

یلع تابـصملا  کلت  اهیف  يرجت  یتلا  ضرالا  تیبتف  هریثک  تامجه  هطـساوب  لاغنب  جـیلخ  یف  کبکلا  رهن  بصی  و  داـبأ ..  هّللا  دـنع 
هلیوط و هفاسم  يرجی  نأ  دعبالا  مسالا  کلذـب  یمـسی  الف  امارب  رهن  نم  عرف  وه  ارتوبامارب و  رهن  امأ  هریثک ..  رئازج  لیم  یتئام  هفاسم 

يرجی ایالمه و  لابج  نم  یلامشلا  بناجلا  یف  جلتـس  رهن  دنـسلا و  رهن  جرخم  نم  برقلاب  جرخی  و  تیهولووبمـس ..  كانه  یمـسی 
لوالا و همـساب  كانه  یمـسی  مأسأ و  یلا  لابجلا  لسالـس  یف  يرجی  بونجلا و  یلا  لیمی  کلذ  دنع  طخ 90 و  یلا  تبت  یف  اـقرش 
و الـصفنم ..  يرجم  نیرهنلا  نم  لکل  نأ  ریغ  کـنکلا ..  تابـصمب  هتابـصم  ضعب  طـلتخت  اـهجیلخ و  یف  بصی  لاـغنب و  یلا  مث  نم 

عبرم لیم  فلأ  نوسمخ  هئامتس و  ارتوبامارب  یف  کنکلا و  یف  اههایم  يرجت  یتلا  ضرالا  هحاسم 

یف میظع  رهن  وه  دنمدنهب  برعلا  دنع  فورعملا  ادنس  وأ  سودنهلا  وأ  دنسلا  رهن  و 
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یلا يرجی  وه  راورـسانم و  هریحب  نع  دعبی  ناکم ال  یف  ایالمه  لابج  نم  یلامـش  بناج  نم  جرخی  دـنهلا  نم  هیبرغلا  هیبونجلا  ههجلا 
یلامـشلا و 74 ضرعلا  نم  هجرد  یف 35  يربکلا  ایالمه  هلسلس  يرغـصلا و  تبت  يداو  اعطاق  برغلا  یلا  ههجتم  هیلامـش  هیبرغ  ههج 

نم وه  جلتـسلا و  رهن  و  باـجنب ..  لوهـس  یلا  هیبرغ  هیبونج  ههج  یف  ردـحنی  مث  ریمـشک  يداو  یبرغ  یف  یقرـشلا  لوـطلا  نم  هجرد 
ههجلا یلا  يداولا  یف  يرجی  هروکذملا و  راورسانم  هریحب  اهنم  دونهلا و  دنع  هسدقملا  تاریحبلا  نم  جرخی  يربکلا  دنـسلا  رهن  عورف 
يرجی و  باـجنب ..  لوهـس  یلا  هیبرغ  هیبونج  ههج  یف  ردـحنی  اـیالمه و  لاـبج  یف  رمی  یقرـشلا  لوطلا  نم  هجرد  دـنع 75  هیبرغلا و 

یتلا ضرـالا  هحاـسم  ـالیم و  نوسمخ  هئامتـس و  فلأ و  هلوط  و  هریثـک ..  تابـصمب  ناـمع  رحب  یف  بصی  اـبونج و  نّوتم  نم  دنـسلا 
عبرم لیم  فلأ  هئامعبرأ  هیلا  اهؤام  يرجی 

دنهلا یلع  اومح  نیذلا  نیحتافلا  لک  هربع  يذلا  ناکملا  یه  كّوتأ  دنع  دنـسلا  هضاخم  هیخیرات و  همیظع  هیمهأ  باجنب  دنـسلل و  و 
اهبصخ اهتورث و  نیدصاق  ایسآ  یقرش  نم  وأ  مجعلا  دالب  داجن  نم 

مورـضرأ و لابج  یف  رخآلا  طارارأ و  لبج  نع  دـعبی  ناکم ال  یف  نمرألا  دالب  هیلخاد  یف  امهدـحأ  نیناـکم  نم  جرخیف  تارفلا  اـمأ 
نیرهنلا نیب  هعقاولا  دالبلا  لوهس  هیبرغلا و  هیبونجلا  ههجلا  یف  سروط  اعطاق  اعیرس  ردحنی  مث  ابرغ  هیرئاد  ههج  یف  يرجی 

بصی نادعب  امیس  رمالا و ال  هیادب  یف  اعیرس  يرجی  ناو و  وأ  ناف  هریحب  یبرغ  یف  هینیمرأ  لابج  یف  وهف  یلصألا  هلجد  رهن  عوبنی  امأ 
ینثا امهنیب  هعقاولا  هفاسملا  حبـصت  یتح  دادغب  هنیدم  نم  برقلاب  تارفلا  نم  برقی  و  لوهـسلا ..  یف  یطب ء  هیرج  و  بازلا ..  رهن  هیف 

همـسا ادحاو  ارهن  ناریـصی  هرـصبلا و  نم  برقلاب  ناعمتجیف  لیم  هئام  نم  رثکأ  ناکملا  کلذ  نم  نیلباقتم  نایرجی  طقف و  الیم  رـشع 
رکذـب و  عبرم ..  لیم  فلأ  هئامثالث  وحن  یهف  امهیلا  اـهؤام  يرجی  یتلا  ضرـالا  هحاـسم  اـمأ  مجعلا ..  جـیلخ  یف  بصی  برعلا  طـش 
تدیـش دق  همیظعلا و  لباب  رهن  وه  سودرفلا و  رهنأ  نم  تارفلاف  همهم ..  هذیذل  هیخیرات  هریثک  ارومأ  ناسنالا  رکذـتی  نیرهنلا  نیذـه 

ندم هئطاش  دنع 
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طـساوأ یف  و  هریثک ..  ممأ  شاعم  بابـساب  تماقاف  اهیف  يرجی  یتلا  یـضارالا  بصخ  هلع  ههایم  تناک  همیدـقلا و  ندـملا  مظعأ  نم 
اهتاریحب یف  بصت  اههایم و  اهیف  يرجت  همیظع  راهنأ  هراقلا 

هئامتـس هفاسم  يرجی  نا  دعب  نوماه  هریحب  یف  بصی  هیبرغلا و  هیبونجلا  ههجلا  یلا  يرجی  شکودنهلا و  نم  جرخیف  دـنومله  رهن  امأ 
نوحیـس و  يراخب ..  یف  يرجی  هاروتلا  یف  هروکذـملا  رهنالا  نم  وه  اـیرادومآ و  وأ  ومآ  یمـسی  نوحیج و  رهن  و  ـالیم ..  نیـسمخ  و 
تاریهن هیلخادلا  یف  و  مزراوخ ..  هریحبب  هامسملا  لارأ  هریحب  یف  نابصی  هلقتسملا و  رتتلا  دالب  نم  هیقرشلا  هیلامـشلا  ههجلا  یف  يرجی 

یف بصی  يذلا  دنقرایوأ  راغـشک  رهن  اهمهأ  ایـسآ و  طساوأ  یف  حـلاملا  ولحلا و  ءاملا  تاذ  تاریحبلا  ألمتل  قاوسالا  یه  ام  هریثک و 
رون بول  هریحب 

هریثک تاریحب  اراحب و  اهیف  نا  یلع  هسبایلا  هحاسم  یلا  هبـسنلاب  هلیلق  ایـسآ  هراق  یف  ءاملا  هحاسم  نا  اهتاریحب - هیلخادـلا و  اـهراحب  - 
یف هعقاوـلا  ءاـملا  هبذـعلا  تاریحبلا  نم  اریثـک  رغـصأ  یه  لاـکیب و  هریحب  مزراوـخ و  هریحب  یه  لارأ و  هریحب  نیبزق و  رحب  اـهمظعأ 
یف عقاو  حـلام و  اهنم  ریثک  هیفارغج و  دـئاوف  تاذ  هریبک و  هیویـسالا  تاریحبلا  هذـهف  اهنم ..  هیمهأ  لقأ  هیلامـشلا و  هیناکرمالا  هراـقلا 

ضعب ررق  دق  و  ریبکلا ..  رحبلا  نم  اریثک  اطوأ  وه  ملاعلا و  یف  هحلام  هریحب  وأ  یلخاد  رحب  مظعأ  نیبزق  رحبف  ادج ..  هضفخنم  نکامأ 
هریثک تاریهن  لارأ و  رهن  اکلوفلا و  رهن  هیف  بصی  مدق و  هئامثالثب  دوسالا  رحبلا  نم  اطوأ  هناف  هرخأتملا  هدملا  یف  نییسورلا  نیثحابلا 

بونجلا نم  هیسور و  دالب  لامشلا  نم  هدحی  و  الیم ..  نوتس  هئامعبس و  بونجلا  یلا  لامـشلا  نم  هلوط  لیم و  یتئام  وحن  هضرع  و  .. 
ایسآ طساوأ  یف  تایلاصتالا  لیهست  ههج  نم  يربک  هیمهأ  هل  هیناریإ و  دالب 

نیتس وحن  سوناـیقوالا  حطـس  نع  عفترت  اویخ  ءارحـصب  هنع  هلوصفم  یه  نیبزق و  رحب  یقرـش  یف  هعقاوف  مزراوخ  وأ  لارأ  هریحب  اـمأ 
لیم و هئامثالث  وحن  اهلوط  و  نوحیج ..  رهن  نوحیـس و  رهن  اهیف  بصی  و  هنم ..  هحولم  دشأ  نیبزق  رحب  ءام  نا  ریغ  حلام  اهؤام  امدق و 

القی نأ  یف  اذخأ  دق  نیبزق  رحب  قمع  اهقمع و  الیم و  نوسمخ  هئام و  اهضرع 
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حلملاب هجوزمم  اهتبرت  امهنیب  هیطاو  هریثک  ضرأ  دوجو  ناهربلا  ادحاو و  ارحب  اناک  امهنا  لاقی  و  .. 

نوسناز و یتاکلب و  وأ  یـشاکلب  هریحب  اـهنم  هریثک  راـحب  تاریحب و  اـهیف  هیطاو  ضرأ  لاـکیب  هریحب  هروکذـملا و  لارأ  هریحب  نیب  و 
رون و بول  هریحب  یطـسولا  تاـهجلا  یف  و  یقرـشلا ..  لهـسلا  فرط  یئاـتلا و  لاـبج  یبوـنج  یف  اـهلک  یه  وـهازبوأ و  شابیـساخ و 

رونوکوک

اهعافترا اهنم و  هجردلا  کلت  یف  ایندلا  یف  ءاملا  نم  عمتجم  ربکأ  یه  یئاتلا و  لابج  یف  هعقاو  یه  بذع و  اهؤامف  لاکیب  هریحب  امأ 
هیسنی یف  بصی  دحاو  رهن  الإ  اهنم  جرخی  هریثک و ال  راهنأ  اهیف  بصت  امدق و  نوثالث  هسمخ و  هئامـسمخ و  فلأ و  رحبلا  حطـس  نع 
راجت هیف  ناکم  یبونجلا  اهفرط  نم  برقلاب  و  عبرم ..  لیم  فلأ  رـشع  هسمخ  اهتحاسم  اـهیف و  بصی  يذـلا  ءاـملا  رـشع  هب  غرفی  ـال  و 

لوغنملا ایریبیس و  نیب  دودحلا  دنع  کلذ  نویسور و 

عیبانی نال  یلاهالا  دنع  ناتسدقم  امهناف  هینید  هرهش  امهل  نکل  نیتریبکب و  اتسیل  لات و  ساکاب  راورـسانم و  هریحب  ایالمه  لابج  یف  و 
رحبلا حطس  نع  مدق  فلأ  رشع  هسمخ  ناعفترت  امه  امهنم و  برقلاب  هعقاو  دونهلا  رهنأ  رثکأ 

رحبلا صوصخلا  یلع  همیظع و  هیخیرات  هرهـش  امهل  و  هیربط ..  هریحب  تیملا و  رحبلاب  هامـسملا  هریحبلا  امهف  ایـسآ  یبرغ  اتریحب  اـمأ 
رحبلا حطس  نم  اطوأ  ناکم  یف  عقاو  هناف  هیفارغجلا  هعیبطلا و  ءاملع  اهیف  ثحبی  یتلا  هذیذللا  عیضاوملا  نم  وه  و  طول ) هریحب   ) تیملا

هیربط ال هریحب  نا  عم  هیران و  لابج  هیلمر و  رافقب  تاهجلا  لک  نم  طاحم  امدق و  رشع  ینثا  هئامثالث و  فلأب و  ضیبالا  وأ  طسوتملا 
هلیمج ضارأب  هطاحم  مدق و  فلأ  وحنب  هنم  یلعأ  یه  الیم  نیتس  الا  هنع  دعبت 

هـسورحملا کلامملا  دودـحب  نالـصفنت  هینیمرأ و  یف  اـمه  هیمرأا و  هریحب  هحلاـملا و  ناو  وأ  ناـف  هریحب  ایـسآ  یبرغ  تاریحب  نم  و 
ناریإ هیناهاشلا و 

ایریبیـس هبوطرلا و  هریثکلا  دـنهلا  لحاوس  اهیلع و  ءامـسلا  رطمت  یتلا ال  یبوق  لوهـس  اهیفف  ءاوهلا  عاونأ  لک  ایـسآ  یف  نا  اهؤاوه - - 
ایسآ ءاوه  ریغتیف  بیطلا  لدتعملا  يرغصلا  ایسآ  ءاوه  هراقلا و  طساوأ  لوهس  کلذک  دربلا و  هّرابص  رحلا و  هّرامحب  اهیف  رعشی  یتلا 
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طخ سمـش  هعـشأ  تحت  عقاو  وه  ام  هیلامـشلا و  هبطقلا  جـلثل  هضرع  وه  ام  اهنم  ناف  نادـلبلا  زکارمب  اـهیف و  ضاـفخنالا  عاـفترالاب و 
مدق فلأ  نیرشع  هسمخ و  وحن  هنع  عفتری  اهضعب  نوک  لاح  مادقالا  نم  تآمب  رحبلا  حطس  نم  اطوأ  وه  ام  اهنم  هقرحملا و  ءاوتـسالا 

نکامالا ضعب  یلاهأف  تالوصحملا ..  عاونأ  نم  یلاتلاب  ءاوهلا و  تاریغت  نم  ایـسآ  یف  هارت  ام  ایندـلا  نم  يرخأ  هراق  یف  يرن  ـال  و  .. 
يراجم میـسقت  و  اهتاتابن ..  هدرابلا و  هلدـتعملا و  هراحلا و  قطانملا  تاناویح  مهلابج  بناوج  مهتیدوأ و  یف  هدـحاو  هعفد  نوری  اهنم 

کستوخای هنیدمف  دربلا  رحلا و  دشأل  هضرع  هعستملا  ایریبیس  لوهسف  اهیف  ءاوهلا  لاوحأ  میـسقتل  ابـسانم  نوکی  داکی  ایـسآ  یف  هایملا 
هلیدعت 13 ءاوه  تاذ  یه  یقرـشلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 44  یلامـشلا و 129  ضرعلا  نم  هدحاو  هقیقد  هجرد و  یف 62  هعقاولا 

نم هجرد 86  غلبت  فیـصلا  یف  هرارحلا  نا  یتح  اهدرب  نم  دشأ  کسلوبوط  درب  کلذ  عم  ایندلا و  ندم  دربأ  یهف  هقیقد  هجرد و 43 
فیصلا یف  رحلا  دتشی  ثیحب  ءاوهلا  یف  عقاولا  فالتخالا  اذه  ببس  امأ  ارفـص ..  ءاتـشلا  لصف  یف  هلیدعت  نوک  لاح  تیهنرهف  نازیم 

اذه و  فیصلا ..  یف  سمشلا  هرارح  فطلت  یتلا  مویغلا  اهیلا  لصت  الف  سونایقوالا  نع  لوهسلا  دعب  وهف  ءاتشلا  یف  ادج  دربلا  دتشی  و 
حایرلا اهیف  رثکت  هیلامـشلا و  هرئادـلا  درب  هدـش  اهبوبهب  ففختل  حایرلا  اهیلا  لـصت  ـالف  ءاتـشلا  یف  هجیتنلا  کـلت  سکعب  یتأـی  دـعبلا 
یـسمتف دـیلجلا  جـلثلاب و  هاطغم  ادـج  هلیوط  تافاسم  عطقت  نا  دـعب  ایریبیـس  غلبت  ابروأ  یف  بهت  یتلا  هراحلا  حایرلاف  هیبرغلا  هیبونجلا 

ههجلا یف  هعقاولا  لوهـسلا  کلذـک  ءاوهلا و  درب  دتـشیف  هیلامـشلا  ماـجآلا  یف  جـلثلا  دوجو  لوـطی  کـلذ  نع  الـضف  هدراـب و  اـحایر 
یلامش یف  ایـسآ  نم  عقاو  وه  ام  لک  نا  لوقن  هلمجلاب  ادرب و  لقأ  اهیف  ءاوهلا  نا  ریغ  لارأ  هریحب  نیبزق و  وأ  رزخلا  رحب  نم  هیلامـشلا 

هجرد و 3 وـه 52  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 54  یف 39  نیکب  یف  ءاوهلا  لدـعمف  نکامالا  کـلتل  هباـشم  وه  ضرعلا  نم  هجرد   35
یف ءاوهلا  لدـعمف  ءاتـشلا  یف  امأ  لامـشلا  یلا  برقأ  اهنا  عم  تاـجرد  عستب  یلوباـن  ءاوه  نم  دربأ  هنا  يأ  تیهنرهف  نازیم  نم  قئاـقد 

ههجلا یلا  اهنم  دـعبأ  اهنا  عم  كرمینادـلا  همـصاع  نکاهنبوک  ءاوه  لدـعم  نم  دربأ  قئاقد  تاـجرد و 5  وه 4  نیصلا  همـصاع  نیکب 
هجرد هرشع  عبسب  هیلامشلا 
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لوهـس یف  تبنت  امک  هریثک  باشعأ  اهیف  تبنت  فیرخلا  عیبرلا و  یفف  لایمالا  نم  تائم  هفاـسم  لوهـسلا  کـلت  یف  راجـشأ  نم  اـم  و 
یف تبنت  یتلا  نم  يرخأ  راجـشأ  ربونـصلا و  رجـش  نم  هعـستم  تاباغف  ایریبیـس  ضعب  یف  اـمأ  فیـصلا ..  یف  سبیت  اـهنا  یلع  اـکرمأ 

بوبحلا عرزت  يرخأ  نکامأ  یئاتلا و  لابج  هیدوأ  یف  و  هیلامشلا ..  هرئادلا  دودح  نمض  یه  هیلامشلا و  راطقالا 

الا اهیف  تبنی  هنا ال  یتح  ادـج  ریغتم  اهیف  ءاوهلاف  یبوق  ءارحـص  یه  اهیف و  ءامـسلا  رطمت  یتلا ال  ادـج  همیظعلا  هحیلملا  ءارحـصلا  اـمأ 
یف دربلا  هّرابصل  هضرع  هیبرغلا  لوهسلا  و  ایریبیس ..  حطس  نم  یلعأ  تبت و  حطس  نم  اطوأ  اهحطـس  نوک  لاح  هیرب  ادج  هلیلق  تاتابن 

هحیلملا ناسارخ  ءارحص  نع  رظنلا  انعطق  اذا  و  هبصخملا ..  ریغلا  اهلوهس  تایصوصخ  نم  اذه  و  فیصلا ..  یف  ّرحلا  هّرامحل  ءاتـشلا و 
عرازلا یتأت  یتلا  هبـصخملا  نکامالا  یف  امیـس  هلیلق و ال  هایملا  تناک  نا  هدـیج و  اـهیف  یـضارالا  نا  يرن  لوهـسلا  کـلت  یف  هعقاولا 

یف ءاوهلا  نوکی  ناتـسناغفأ  یف  و  اهـضافخنا ..  یـضارالا و  عاـفترا  فـالتخاب  ءاوهلا  فلتخی  دـنهلا  یلامـش  یف  و  ریثک ..  لوصحمب 
بیرق ناکم  یف  کـلذ  عمتجی  مل  اذا  و  ءاتـشلا ..  ءاوهک  اهـسوؤر  یف  عیبرلا و  ءاوهک  لاـبجلا  طـساوأ  یف  فیـصلا و  ءاوهک  هیدوـالا 

دالب اهـسکع  سفنلا و  اهیف  قیـضتف  رحلا  هدـیدش  یهف  دنـسلا  لوهـس  امأ  رخآلا ..  ضعبلا  نع  ـالیلق  اهـضعب  دـعبی  نکاـمأ  یف  عمتجی 
امروب هیدوأ  دنهلا و  یبونج  امأ  دنسلا ..  هلاح  ءوس  اهدضب  رهظتل  لاحلا  هذه  یلع  تقلخ  دق  اهنأکف  فیطل  بیط  اهءاوه  ناف  ریمشک 

 .. يدنهلا ریبکلا  رحبلا  یف  یقرشلا  لامشلا  یلا  یبرغلا  بونجلا  نم  ماظتناب  بهت  یتلا  مومـسلا  حایر  بوبه  دالب  یهف  وغیب  مایـس و  و 
هلبقملا و تاعورزملا  اهیفف  لابجلا ..  تاـهج  نم  درت  یتلا  هشعنملا  هدراـبلا  حاـیرلاب  فطلت  اـهنا  ریغ  باـصعألا  یخرت  حاـیرلا  هذـهف 

جلثلا یقبی  یتلا  نکامالا  ذخأت  ءاوتسالا  طخ  نم  بارتقالاب  اذه و  هبوطرلا  هرارحلا و  عامتجا  جئاتن  نسح  نیبت  یتلا  هریثکلا  راجـشالا 
ههجلا یف  اـهیف  جـلثلا  ماود  زکرم  فـلتخیف  اـیالمه  لاـبج  اـمأ  هعفترملا ..  تـالحملا  یف  هروـصحم  نوـکت  نأ  یف  ماودـلا  یلع  اـهیف 

ضرعلا نم  هجرد  یلا 31  هقیقد  هجرد و 45  نم 30  هیبونجلا  ههجلا  یف  اهیف  امئاد  نوکی  هناف  هیلامشلا  ههجلا  نع  هیبونجلا 
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يرخأ راطقأ  یف  هماود  نکامأ  عافترال  واسم  کلذ  امدـق و  افلأ و 982  هفاسم 12  رحبلا  حطس  نع  عفترت  یتلا  نکامالا  یف  یلامـشلا 
رحبلا نع  هعفترملا  نکامالا  یف  الا  جلثلا  طخ  ئدتبی  لابجلا ال  کلت  نم  هیلامـشلا  تاهجلا  یف  هنا  ریغ  اهـسفن  هجردلا  نم  ملاعلا  نم 

یلا عیمجلا  قبـس  يذلا  تبت و  لوهـس  نم  بهت  یتلا  حایرلا  تاریثأت  ببـسب  کلذ  امدق و  نیثالث  هئامتـس و  افلأ و  رـشع  هتـس  هفاسم 
ام ایـسآ  نع  لاق  دـق  همـالک و  هحـص  تررقت  ثحبلا  دـعب  هیلع و  ضرتعا  هنا  ریغ  تدـلوبمه  نوفوه  اـبروأ  یلاـهأ  نم  کـلذ  ریرقت 

هتمجرت

نیب ضرعلا  نم  هـجرد  غلبت 75  ابروأ و  ضرع  فاعـضأ  هثـالث  ردـق  یلوط  ضرع  یف  برغلا  یلا  قرـشلا  نم  هدـتمم  ایـسآ  هراـق  نا 
هرئادـلا یف  فیـصلا  دودـح  امأ  اهؤاتـش ..  عطقنی  یتلا ال  نکاـمالا  هیلامـشلا  اـهلحاوس  غلبت  ناـکم  لـک  یف  و  اـنیل ..  هیـسنی و  بصم 

هیلامـشلا هبطقلا  حایر  بوبه  عنمتل  لاکیب  طخ  لوهـس  یف  لابج  نم  ام  و  اهئطاوش ..  نع  الیلق  الا  دعبت  تالحم ال  یف  یهف  هیلامـشلا 
یطغم حطس  قوف  بهت  هیلامشلا  حایرلا  و  ضرعلا ..  نم  وأ 36  هجرد 38  لوهـسلا  غلبت  غاط  رولب  یبرغ  یف  هنا  عم  هجرد 52  دنع  الا 

هرارح لعفل  الیلق  هضرعم  ایـسآ  نم  هسبایلا  و  ایندـلا ..  درب  دـشأ  اهیف  ثدـحی  یتلا  نکاـمالا  هیف  هیلامـشلا و  هبطقلا  یلا  دـتمم  جـلثلاب 
الا لوطلا  نم  هجرد  هفاسم 121  یف  برغلا  دح  قرـشلا و  دـح  یطخ  نیب  ریبکلا  رحبلا  یف  ءاوتـسالا  طخ  ناف  هراحلا  هقطنملا  سمش 
اهب عفتنت  یتلا  هراحلا  حایرلا  بوبهب  الیلق  الا  عفتنی  الف  ایـسآ  نم  لدتعملا  مسقلا  امأ  هلیلق ..  يرخأ  رئازج  هرطموس و  هریزج  ضعب  یف 

هاواسم مدع  هیجراخلا و  اهدودح  هئیه  هیویسالا  هراقلا  یف  دربلا  دادتـشا  بابـسأ  نم  و  هیقیرفا ..  هراق  نم  اهبرق  هطـساوب  اریثک  ابوروأ 
هیف نوکت  نا  نودـب  عافترالا  یف  ذـخأی  اهحطـس  و  ابروأ ..  یلا  هبـسنلاب  هیقرـش  ههج  یف  اهعوقو  تاعفترملا و  هرثک  ههج  نم  اهحطس 

هعفترملا همیظعلا  لابجلا  لسالس  و  طخ 30 ..  یلامـش  یف  اهنم  عقاو  وه  امیف  هریزج  هبـش  یلع  راحبلا  یف  هدتمم  ضارأ  وأ  تاضفخ 
ریمشک لابج  نیب  هعقاو  ادج  هعفترم  باضه  اهیف  و  هیبونجلا ..  حایرلا  رورم  لیطتسم  طخ  یف  عنمتف  برغلا  یلا  قرـشلا  نم  اهیف  دتمت 

( لوأ مجنم  - 7  ) نوخروأ عیبانی  یلا  خدال  و 
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یف الا  لاصتالا  لک  رخآلا  ضعبلاب  لصتی  سیل  باضهلا  کلت  ضعب  هیقرـش و  هیلامـش  هیبرغ و  هیبونج  ههج  یلا  بلاغلا  یف  هدتمم  و 
هرواجملا راطقالا  هاوه  یف  رثؤت  اهنم  يرجت  یتلا  هایملا  فیصلا و  طساوأ  یلا  اهیف  یقبت  جولثلا  هیدوأ و  اهیف  و  تبت ..  مجعلا و  یبرغ 

هروکذـملا باضهلاف  ادراب ..  هلعجت  اهل و  هرواجملا  هعقاولا  نکامالا  یف  ءاوهلا  هلاح  ریغت  هروکذـملا  باضهلاف  ادراـب ..  هلعجت  اـهل و 
هعقاولا ایـسآ  طساوأ  هیلخاد  یف  هلغوتملا  دـالبلا  یلا  نوحیج  رهن  عوبنی  نم  هیقرـشلا  ههجلا  یف  هعقاولا  نکاـمالا  یف  ءاوهلا  هلاـح  ریغت 

یبرغ یف  هعقاولا  راحبلا  نع  ایـسآ  لـصفی  هلک  اـبروأ  ضرع  نا  مث  نیتلباـقتملا ..  یئاـتلا  لاـبج  هلـسلس  اـیالمه و  لاـبج  هلـسلس  نیب 
راحبلا نم  هدراب  حاـیر  بهت  مل  اـم  ایـسآ  یف  هیقرـشلا  لـحاوسلا  نم  هرارح  دـشأ  هلدـتعملا  هقطنملا  یف  نوکت  یتلا  هیبرغلا  اـهلحاوس 
هـسبای ضرأ  حایر  ریـصت  یتلا  هبلاغلا  هیبرغلا  حایرلا  دربی  دـنالنف  داه  طـخ و  ءارو  اـبروأ  نم  عقاو  وه  اـم  اذـه و  اـهدربت ..  هریبکلا و 

عافترالا هلیلقلا  لاروأ  لابج  نم  هیقرشلا  ههجلا  یف  هعقاولا  راطقألل 

یف تبنت  یتلا  تاـتابنلا  نا  یلع  اـهلحاوس  دادـتما  ریغتب  ریغتی  ایریبیـس  یف  ومنلا  یف  راجـشالا  هیف  ئدـتبت  يذـلا  طـخلا  نا  اـهتاتابن - - 
ههجلا یف  ماـجآ و  راـطقأ  یه  طـخلا  کـلذ  دـنع  هعقاولا  راـطقالا  و  الامـش ..  طخ 70  دـنع  شیعت  بلاحطلا  ادـج و  هیلاـعلا  لاـبجلا 

هرثک ببـسب  ایریبیـس  دالب  یف  تبنت  الف  بوبحلا  امأ  شوغلا ..  نیبرـشلا و  ربونـصلا و  زرالا و  نم  ادـج  هعـستم  تاـباغ  اـهنم  هیبونجلا 
ابروأ یف  اهیف  تبنت  یتلا  نکامالل  هلباقم  نکامأ  یف  تعرز  ول  اهیف و  بهی  يذلا  فاجلا  درابلا  ءاوهلا  هطوقس و  هدم  لوط  عیقـصلا و 

يربکلا و یئاتلا  لابج  هطـساوب  حایرلا  لعف  نم  لابجلا  اهنوصت  یتلا  نکاـمالا  هیدوـالا و  رثکتف  ایریبیـس  نم  هیبونجلا  ههجلا  یف  اـمأ  .. 
هجرد 50 نم  برقلاب  دوجومف  نایدنـسلا  امأ  يرخأ ..  تاتابن  رامثالا و  راجـشأ  هطنحلا و  عرزب  أدـتبی  نکاـمالا  هذـه  یفف  يرغـصلا 
راهنالا و نم  یلاخلا  عستملا  لهسلا  یضارأ  امأ  هجردلا ..  کلت  یبونج  یف  عقاو  وه  امیف  یلامـشلا و  لاکیب  هریحب  فرط  نم  برقلاب 

ءاتـشلا لصف  یف  رارـضا  اهب  قحلت  یتلا  كاوشالا  ضعب  الخ  تاتابن  اهیف  تبنت  الف  لامر  هراـجح و  اـهیف  ءارحـص  یهف  رحلا  دـیدشلا 
اهتئیه اهصئاصخ و  تریغت  نا  دعب  تتبنف  اهیف  تعرز  رافقلا و  کلت  یلا  تاتابن  ضعبب  یتأ  دق  و  دربلا ..  دیدشلا 
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اهنا ریغ  اریثک  حایرلا  اهیف  رثؤت  یتلا ال  لابجلا  ضعب  بناوج  یف  راجـشالا  ضعب  يرت  و  هلـصأ ..  هبـشی  ادیدج ال  اتابن  تتاب  اهنا  یتح 
لابج بناوج  یف  يربکلا  یف  يرغصلا و  تبت  یف  هئطاولا  لوهسلا  هیحان  یف  هیبرغلا  ههجلا  نم  نکامالا  ضعب  یف  اهعون و  نع  هریغتم 

هلصافلا و لابجلا  یبونج  یف  هعقاولا  اهنم  لدعأ  یه  یتلا  قطانملا  یف  هعقاولا  یـضارالا  ألک  اهألک  هبـشی  تاعورزملا و  ومنت  ایالمه 
اسال نأل  اهیف  حایرلا  لعفت  هیدوأ ال  یف  مورکلا  کلت  تناک  امبر  مرکلا و  هدوجب  نیینیصلا  دنع  هروهـشملا  نکامالا  نم  یهاس  نإ ال 

اهیلاهأ فاکعنا  ایسآ و  ءاوه  رکذ  دنع  هرفقلا  لوهـسلا  نع  مالکلا  قبـس  دق  و  مدق ..  فالآ  هعـست  رحبلا  حطـس  نع  عفتری  ناکم  یف 
یشاوملا هیبرت  یلع 

رامثالا و راجشأ  کلذک  بوبحلا و  لک  اهیف  ومنی  هبصخم  ادج  هعـستم  یـضارأ  هیف  ناف  نییتابن  نیمـسق  یلا  مسقنیف  ناریإ  لهـس  امأ 
هرارـضا نوعفری  ءامدقلا  ناک  يذلا  ءاوهلا  فافج  ّالإ  تاتابنلاب  ّرـضم  هیف  یـش ء  نم  ام  و  هلدـتعملا ..  قطانملا  یف  تبنت  یتلا  راهزالا 

هیروس و یقرـش  هریزجلا و  لوهـس  یف  هدوجوم  هیعارزلا  همیظعلا  مهلامعأ  راثآ  و  عقـصلا ..  کلذ  یف  ضرـالا  یقـس  هطـساوب  مهنع 
یبرعلا قارعلا  نا  يرن  نامزلا  اذـه  یف  و  مهمـساوم ..  لابقاب  تآفاکملا  مظعأ  یلع  لوصحلاب  مهزوف  مهداـهتجا و  مهدـجب و  دهـشت 

تاعورزملا اهیف  لبقت  یتلا  راطقالا  نم  یه  هایملا  اهیف  يرجت  یتلا  لابجلا  بناوج  هیبرغلا و  هیلامـشلا و  لالتلا  هریثکلا  ناریإ  تاـیالو 
اهیف هتحئار و  ءاکذ  ههج  نم  قرشلا  لک  یف  لیثم  هل  سیل  زاریش  كابنت  و  اینابسا ..  ءاوهک  اهؤاوهف  هلیمجلا ..  تاتابنلا  ادج و  هدیجلا 
ایسآ طساوأ  ءارحصک  تسیل  اهنا  ریغ  ءارحص  یه  لهـسلا  اذه  نم  يرخالا  ههجلا  نامرلا و  ناقتربلا و  هرذلا و  حمقلا و  عاونأ  سحأ 

ادج راح  ءاوه  تاذ  دالب  یف  ومنت  یتلا  تاتابنلا  اهیف  تبنی  هنال 

ناریإ یـضارأ  نع  مـالکلا  یف  اهانفـصو  یتـلا  تاریثأـتلا  سفن  شوکودـنهلا  نم  هیبوـنجلا  هـهجلا  یف  هعقاوـلا  راـطقالا  یف  ءاوـهلل  و 
هـسمخ رحبلا  نع  هعفترم  یه  ضرعلا و  نم  قئاـقد  هجرد و 7  یف 34  هعقاو  ریمـشک  و  هتبوطر ..  ببـسب  بصخأ  اهنا  ریغ  هبـصخملا 
نوناک رهـش  نم  مادقأ  عضب  اهیف  جـلثلا  عفتری  کلذ  عم  هیوهالا و  بیطأ  نم  نییقرـشلا  دـنع  اهؤاوه  امدـق و  هئامنامث و 18  فـالآ و 

لک ریمشک  یف  و  سرام .. )  ) راذا رهش  یلا  ربمسید )  ) لوالا
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اهفصو نع  ینغت  اهنیتاسب  هرهش  اهرامثأ و  بیطأ  ابروأ و  راجشأ  رخفأ  اهیف  هراحلا و  قطانملا  رح  یلا  جاتحت  یتلا ال  تالوصحملا 

لوهس سمشلا و  هرارحب  هقرتحملا  دنسلا  لوهس  لیمجلا و  بصخملا  رطقلا  کلذ  سکعلاب  لباقتف  هعستملا  هیلامشلا  دنهلا  لوهس  امأ 
اهانفصو یتلا  ءارحصلاک  نوکت  داکت  ناتسخولب 

یف تاـبنلا  هجرد  نوکت  نا  برغتـسملا  نم  هیتاـبنلا و  تـالوصحملل  هفلتخم  نکاـمأ  یلع  هیوتحم  همیظعلا  اـیالمه  لاـبج  لسالـس  و 
یف رثؤی  ایالمه  لابج  ءاوه  نا  تدـلوبمه  نوف  لاق  دـق  و  هیبونجلا ..  ههجلا  یف  هتجرد  نم  رثکأ  هعفترم  اهدرب  هدـش  عم  هیتبتلا  اهتهج 
یف دوجوملا  يربلا  انتسکلا  رجـش  نم  ناعون  شوغلا و  نم  نایدنسلا و 4  نم  ربونـصلا و 25  نم  عاونأ  اهیفف 8  امیظع  اریثأت  تاتابنلا 

مودـی یتلا  تالحملا  نم  برقلاب  و  اهریغ ..  بلطقلا و  نم  درولا و 3  نم  فاصفصلا و 14  نم  مدق و 12  هئام  عفتری  وه  ریمـشک و 
یهتنا هریثک  راهز  جلثلا  اهیف 

لینلا و نطقلا و  هلقاقلا و  نبلا و  ینیـصلا و  ياشلا  تابن  اهنم  دنهلا و  یف  صوصخلا  یلع  هریثک و  تاتابن  ایـسآ  یف  نا  لوقن  هلجلاب  و 
شراوجلا و ّزرالا و  نم  هریثک  عاونأ  رکـسلا و  بصق  راهبلا و  لیج و  راـنلا  بیطلا و  زوج  مسمـسلا و  بنقلا و  لـیبجنرلا و  لـفلفلا و 

رمتلا لخنلا و  روفاکلا و  مسلبلا و  ثیثلحلا و  لظنحلا و  یکطصملا و  ربصلا و  رملا و  دنوارلا و  نویفالا و  لبنتلا و  نوردند و  دورلا و 
لدنصلا و ناینبلا و  کیتلا و  رجـش  زوللا و  مودلا و  نیتلا و  قتـسفلا و  ءافرطلا و  تخردازالا و  مورکلا و  روحلا و  ورـسلا و  يدنهلا و 

اهرکذب ماقملا  قیض  حمسی  هریثک ال  يرخأ  تاتابن  نابللا و  نارزیخلا و 

يرـشبلا سنجلل  میظع  عفن  تاذ  تحبـصأ  یتلا  نجاودلا  تاناویحلا  لک  اهیف  تقلخ  یتلا  دالبلا  یه  ایـسآ  تناک  امبر  اهتاناویح - - 
دق و  هیـشحو ..  هلاح  یف  وه  ام  تاناویحلا  کلت  نم  ایـسآ  یف  یتح  فداصی  امّلق  و  بالکلا ..  منغلا و  رقبلا و  لـیخلا و  لاـمجلاک و 

راقبالا یه  ماـسقأ و  هعبرأ  یلا  مسقتف  راـقبالا  اـمأ  همیرکلا ..  لـیخلاب  هریزجلا  هیروس و  برعلا و  دـالب  لوهـس  مدـقلا  ذـنم  ترهتـشا 
هریثکلا بانذالا  جراخ و  یلا  هفکعنملا  هلیوطلا  نورقلا  تاذ  ایـسآ  طساوأ  راقبأ  و  دونهلا ..  دنع  هسدـقم  یه  مانـسلا و  تاذ  هیدـنهلا 

هموعنلا هیقسمدلا  رعشلا 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


53 ص :

يزعم امأ  هیدنهلا ..  نیـصلا  راقبأ  و  انجاد ..  ریـصی  نا  لبق  يربلا  سوماجلا  و  کلذ ..  ریغ  تایار و  راطقالا  کلت  یلاهأ  اهلعجی  یتلا 
ناریإ مانغأ  مانغالا  رهشأ  .هنم و  عنصت  هروهشملا  هیریمـشکلا  تاجوسنملا  ناف  هنـسح  اهرعـش و  لامجب  ملاعلا  یف  هروهـشمف  ریمـشک 
دیحو لیفلا و  و  هرساکلا ..  اهتاناویح  يرضأ  نم  لاغنب  رمن  و  عاونالا ..  عیمج  نم  هریثک و  یهف  ایسآ  یف  بالکلا  امأ  تایلالا ..  تاذ 

دهفلا و لیفلا و  رئازجلا و  ناتـسدنه و  یف  دورقلا  اهنم  و  اهیف ..  الا  دـجوت  یتلا ال  تاناویحلا  نم  کسملا  لازغ  و  اضیأ ..  اهنم  نرقلا 
باجنسلا رومسلا و  بلعثلا و  رافلا و  وذ  رجلا  بدلا و  لازغلا و  لیالا و  بئذلا و  عبضلا و  يوآ و  نبا  بلعثلا و  دسالا و  ندکرکلا و 

هنجلا و رئاـط  ماـعنلا و  ءاـغببلا و  اـهرویط  نم  و  شحوـلا ..  راـمح  لاـمجلا و  نجهلا و  تبت و  دـالب  یف  کـسملاک  هحئار  هـل  ذرج  و 
اعون اـهنم 288  اـعون و  هفورعملا 422  تاـناویحلا  عاوـنأ  نم  ایـسآ  یف  نا  لوـقن  هلمجلاـب  و  موـبلا ..  يزاـبلا و  رـسنلا و  سوواـطلا و 

هراقلا کلت  سفن  یف  روصحم 

دنع هعقاولا  رئازجلا  نالیـس و  نیبیلیف و  هزومرف و  وأ  هزمرف  وشتول و  ناباج و  وأ  ناـبای  هلیروک و  رئازج  ایـسآ  رئازج  نم  اـهرئازح - - 
یهف ءاوتـسالا  طخ  دنع  هعقاولا  رئازجلا  امأ  اهباوبأ ..  یف  رکذت  اهریغ  هریثک  رئازج  وینروب و  هرطموس و  افاج و  وأ  افایک  ءاوتـسالا  طخ 
کلت یف  يرخأ  نادلب  یلاهأ  نع  نوفلتخی  اهیلاهأ  نا  یلع  اهتالوصحم  اهئاوه و  ههج  نم  هنم  برقلاب  هعقاولا  هیویـسالا  دالبلا  رئاسک 

سنجلا نم  بلاغلا  یف  مه  هراقلا  نم  هبیرقلا  ءاوتـسالا  طخ  دـنع  هعقاولا  هیبرغلا  رئازجلا  یلاـهأ  نا  وه  رکذـلا و  قحتـسی  اـمب  هقطنملا 
دق و  اهیلا ..  نوبـسنی  اهنع و  هدـیعبب  تسیل  اهنا  عم  رئازجلا  کـلت  یلاـهأ  نع  نوفلتخی  هریبکلا  اوباـب  هریزج  یلاـهأ  نا  ریغ  ّیـسالاملا 

هئیهب همجمجلاب و  هنع  نوفلتخی  مهناف  یجنزلا  سنجلاب  مهوهبـش  نیذلا  أطخأ  دق  و  اهرئازج ..  هعـستملا و  ایلارتسوأ  هراق  یلا  اودـتما 
یجنزلا نم  یسالاملل  برقأ  مه  هیدسجلا و  فارطالا  ضعبب  هیجراخلا و  هجولا 

لیبجنزلا و لفلفلا و  هفرقلاک و  هدـملا  هلیوط  هرارح  یلا  جاـتحی  اـمم  کـلذ  ریغ  رکـسلا و  بصق  نطقلا و  تبنی  رئازجلا  کـلت  یف  و 
کلذ ریغ  دنهلا و  زوج  زبخلا و  رمث  بیطلا و  زوج 

نکل سارتفالا و  یلا  اهلیم  لقی  هلیلقف و  رئازجلا  کلت  یف  هرساکلا  تاناویحلا  امأ 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


54 ص :

اهماقم اهیف  موقتف  ادج  هرضملا  هماسلا و  تارشحلا  یعافالا و 

لابج نداعملاب  اهلابج  ینغأ  نم  و  هفلتخم ..  اهنم  نکامأ  یف  هدوجوم  یه  ساحنلا و  هضفلا و  بهذـلا و  یه  اهنداعم  نا  اـهنداعم - - 
نیصلا یف  رجحلا  محف  دجوی  و  یطسولا ..  همیظعلا  لوهـسلا  ءارو  هعقاولا  نکامالا  لک  یف  دوجوم  دیدحلا  و  یئاتلا ..  لابج  لاروأ و 

و عفانمب ..  تءاجف  نینـس  هدـع  لغـشلا  اهیف  يرج  دـنهلا و  یف  يرجح  محف  نداعم  ترفح  دـق  نابایلا و  هیناـمثعلا و  کـلامملا  یف  و 
دالب ناریإ و  نابایلا و  مایـس و  یئاتلا و  لاـبج  نیـصلا و  یف  صاـصرلا  نالیـس و  دـنهلا و  ناـبای و  تبت و  نیـصلا و  یف  قبئزلا  دـجوی 

لاروأ و ایالمه و  یئاتلا و  لابج  یف  تمجلا  رولبلا و  دجوی  و  ایریبیـس ..  یف  دنهلا و  یف  دـجوی  ساملالا  و  سروط ..  لابج  برعلا و 
فزخلا بارت  و  یئاتلا ..  لابج  نم  لاکیب  تاـهج  یف  یقاـسلا  درمزلا  و  نوخیج ..  یطاوش ء  یف  دروزـاللا  ناتـسکرت و  یف  دـجربزلا 

و ینیصلاب ..  فورعملا  فزخلا  عنص  یف  ضرالا  ممأ  لک  اقبست  نا  نم  دالبلا  کلت  نانطقت  نیتللا  نیتمالا  انکم  دق  ینابایلا  ینیصلا و 
و یئاتلا ..  لاروأ و  لابج  یف  یندعملا  حلملا  و  تارفلا ..  تیملا و  رحبلا  یف  هیندعملا  داوملا  نیبزق و  رحب  یف  دجوی  یندـعملا  تیزلا 
هتیم و ایریبیـس  یف  تدـجو  یتلا  تاناویحلا  رکذـلا  قحتـسی  امم  و  هراـقلا ..  لـک  یف  ضرـالا  حطـس  یلع  دوجوم  يداـیتعالا  حـلملا 

ملاعلا نم  اهسانجأ  تعطقنا  تاناویح  یه  هیلصالا و  اهتائیه  یلع  اهوأرف  جولثلا  یف  ءالبلا  نم  هظوفحم 

برغلا و بونجلا و  یف  یساقوقلا  بعشلا  مهرثکأ  اهلک و  ضرالا  ناکـس  فصن  نم  رثکأ  مه  ایـسآ  ناکـس  نا  اهلود - اهبوعـش و  - 
رکذت هعونتم  هریثک  لوصأ  لئابقلا  هذهل  و  لامشلا ..  یف  يریبیـسلا  یقرـشلا و  بونجلا  یف  یقلملا  قرـشلا و  لامـشلا و  یف  یلوغنملا 

.مهریغ و نابایلا و  نیصلا و  تبت و  لهأ  هنم  ایسآ  یقرش  بعش  لوالا  .يربک  ماسقأ  هینامث  یلا  نویفارغجلا  مهمسق  دق  و  اهباوبأ ..  یف 
رئازج ناکس  عبارلا  .نویریبیسلا و  ثلاثلا  .كارتالا و  نم  مهریغ  ناتـسکرت و  یلاهأ  لوغنملا و  نییزوغنتلا و  لمـشی  وه  رتتلا و  یناثلا 

یتیرکـسنسلا و وأ  يدنهلا  لوالا  نامـسق  مه  نوینامرجلا و  دونهلا  يأ  نوینامرجودـنالا  سداسلا  .ناّکد و  لهأ  سماخلا  .دـنوصلا و 
عباسلا .یسرافلا و  وأ  یناریالا  یناثلا 
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عجارت رابخأ  عورف و  ماسقالا  هذه  نم  لکل  نویقینیفلا و  نایرـسلا و  نویلیئارـسالا و  برعلا و  مهنم  نویماسلا و  نماثلا  .نویـساقوقلا و 
لهأ ضعب  زیلکنالاب و  دـنهلا  لهأ  ضعب  طلتخاف  جاوزلا  هطـساوب  ابروأ  بوعـش  ضعبب  بوعـشلا  هذـه  ضعب  طلتخا  دـق  اهباوبأ و  یف 

مهریغب مهریغ  نییبیلصلاب و  هیروس 

کلذـل نا  .ابروأ و  ممأ  نم  انیل  دـشأ  هراسج و  لقأ  عبطلاب  مه  هساـمح و  ـال  مهل و  هعاجـش  ـال  هنا  ایـسآ  ممأ  نع  طارقبا  لاـق  دـق  و 
نیجازملا نم  لک  لب  دربلا  رحلا و  نیب  قرفلا  مهدنع  فرعی  الف  هیلا  بسنی  يذـلا  رطقلل  یفاکم ء  هناف  مهتراق  ءاوه  امهدـحأ  .نیببس 

ثروی اناوفنع  هدیدش و  هوق  هدـیفت  یتلا  هیئاجفلا  تارییغتلا  مسجلا  یلع  أرطی  هیوقلا و ال  تاشاعتنالا  حورلا  يرتعی  الف  رخآلاب  طلتخی 
بلاغلا یف  فرـصتلا و  وقلطم  كولم  اهمکحی  مهتایالو  رثکأ  نـال  کـلذ  هیـسایسلا و  مهنیناوق  هعیبط  یناـثلا  .حومجلا و  یـصاعتلا و 

نم هئشانلا  راطخالا  مظعأ  یلا  مهب  یضقی  کلذ  ناب  مهملعل  هعاجشلاب  راهتـشالا  یلع  نوصرحی  اهیلاهأ ال  رثکأ  کلذل  هملظ و  هاتع 
نم مهسفنال  نوکی  نأ  نودب  مهـسأب  مهکولم و  هوق  هدایزل  لهالا  ناطوالا و  نع  داعتبالا  اهقاشم و  لمح  برحلا و  یلا  اربج  باهذلا 

ببسب مهاوق  لامعتساب  اوحش  هعاجش  لوقع و  بابرأ  مهنم  دجو  اذا  هنا  یتح  لامهالا  وأ  بورحلاب  مهیـضارأ  بارخ  ّالإ  هجیتن  کلذ 
هملک عـیمجلا  عجـشأ  مه  مهـسفنال  نولغتـشیف  ایـسآ  ممأ  نم  هیـسایسلا  هیرحلا  ضعبب  نوـعتمتی  نیذـلا  نا  رکذ  اـم  لـیلد  و  کـلذ .. 

یف هفورعملا  ممالا  دالبلا و  نم  ینثتسا  دق  طارقبا  ناک  اذاف  ناجنب ..  دونه  فاق و  هوق  یلامش  هعقاولا  لوهـسلا  یف  هنکاسلا  هطامرـسلا 
لوطلا نم  هجرد  نینامث  ضرعلا و  نم  هجرد  نیثالث  ایـسآ  یف  انفرع  نا  دـعب  نامزلا  اذـه  یف  ینثتـسی  ام  نوکی  مکف  هانثتـسا  ام  هنامز 

یتلا ال لوغملا  فئاوط  رتتلا و  لئابق  نا  نیبی  نا  هلاـق  اـمب  دـصق  طارقبا  نا  لاـبب  دـحال  رطخی  ـال  کلذـل  و  فرعی ..  ناـک  اـمم  رثکأ 
عاستا یف  نآلا  فرعی  ام  فلاخی  ایـسآ  مسال  روهـشملا  میکحلا  کلذ  هلعج  يذلا  ینعملا  ناف  ابروأ  یلاهأ  نم  هعاجـش  لقأ  یـصحت 

لهأ نم  نییبیللا  نییرـصملا و  نا  لاق  دـق  و  ایـسآ ..  نم  سیانت  رهن  ءارو  اهنا  عم  هطامرـسلا  دالبل  الماش  ابروأ  مسا  لعج  هناف  هلولدـم 
یتلا ایندلا  نم  یقرشلا  یبونجلا و  ءزجلا  ایسآب  دارأ  هنا  ایلج  رهظی  کلذ  نم  و  ایسآ .. 
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ءامدقلا نم  امهریغ  سوریموأ و  طارقبا و  نا  مث  یبرغلا  یلامـشلا و  وه  رخآلا و  فصنلا  ابروأب  دارأ  هنأ  امک  هنامز  یف  هفورعم  تناک 
حضتی کلذ  نم  بصخلا و  بدجلا و  هبوطرلا و  سبیلا و  هرارحلا و  هدوربلاک و  نیلباقتم  امهولعجف  نیمسق  یلا  الا  ایندلا  اومسقی  مل 
نـسحأ ابروأ و  نم  جرخی  امم  مظعأ  اهنم  جرخی  ام  لک  نا  ابروأ و  رطق  نم  نیلأ  رطقب  اـبلاغ  یظحت  ایـسآ  نا  طارقبا  لوق  نم  دارملا 

ضعب عبط  کلذ  ناک  نا  همیمذلا و  تاذللا  تاوهـشلا و  یلا  لیمأ  ءاسنلاب و  هبـشأ  بلاغلا  یف  ایـسآ  ممأ  ناب  مکحلا  غوسی  الف  هنم .. 
تارهملا لئابق  نامکرتلا و  دوسـالاک و  یه  یتلا  هیراـبلملا  همأ  رتتلا و  لوغنملا و  برعلا و  ینثتـسی  نا  بجاولا  نم  و  نییبونج ..  ممأ 

حتف امک  و  امهریغ ..  هیبلکلا و  ناـنبل و  لـبج  ناکـسک  هریثک  لاـبج  ناکـس  ممـالا و  نم  اـهریغ  دـحأ و  یلا  داـقنت  ـال  یتلا  هدرمتملا 
مهایاقب و لازت  هطـسوتملا و ال  نورقلا  یف  ابروأ  نویویـسالا  حتف  دق  هیویـسالا  نادلبلا  میدقلا  نامزلا  یف  نامزلا و  اذـه  یف  نویبروالا 
و لامـشلا ..  هرباربب  یمـست  تناک  یتلا  لـئابقلا  لـسن  یه  ایـسآ و  نم  یه  لاـحلا  یف  اـبروأ  ممأ  رثکأ  نا  یتح  مهیلع  لدـت  مهراـثآ 

دنتـسی کلذـلف ال  اهدالب  نسحأ  نم  ادالب  نیکلام  نوینامثعلا  لازی  ایبدأ و ال  اّیدام و  اهیلع  اوداس  اهنم و  همیظع  اماسقأ  اوحتف  برعلا 
ماظتنالا مولعلا و  فراعملا و  اهممأ  تلوادت  یتلا  تاراقلا  یف  امیس  يرخأ و ال  نود  هراق  ممأ  هعاجـش  یلع  لدی  ناهربک  بلغتلا  یلا 

نابجلا نع  عاجشلا  فیعضلا و  نع  يوقلا  اهب  زاتمی  یتلا  تافـصلا  کلت  سانلل  ظفحت  یتلا  یه  فورظلاف  ناسنالا  هوق  ساسأ  یه  و 
هیتآلا دادعالا  تررقت  هیرجه و  ( 1292  ) قفاوملا هیحیسم  هنس 1873  نکمملا  طبضلاب  هراقلا  کلت  یلاهأ  ددع  لّدع  دق  و  .. 

تاهجلا وأ  نادلبلا  ءامسأ  هعبرم / لایمأ  اهتحاسم  اهنم  لک  یلاهأ  ددع 

ایسآ یف  هیسورلا  دالبلا  / 5 ، 944 ، 632 / 10 ، 780 ، 000

نیبزق رحب  / 178 ، 871 / 

مزراوخ وأ  لارأ  رحب  / 27 ، 005 / 

ایسآ یف  هینامثعلا  کلامملا  / 672 ، 518 / 16 ، 463 ، 000

برعلا دالب  / 1 ، 020 ، 040 / 4 ، 000 ، 000

ناریإ / 685 ، 960 / 5 ، 000 ، 000
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هاره ناتسناغفا و  / 251 ، 165 / 4 ، 000 ، 000

ناتسخولب / 106 ، 767 / 2 ، 000 ، 000

ناتسرفاک / 19 ، 957 / 300 ، 000

اویخ / 54 ، 204 / 1 ، 500 ، 000

يراخب / 76 ، 300 / 2 ، 500 ، 000

ایسور یلا  اهفصن  مض  دق  دنقوخ و  / 30 ، 018 / 800 ، 000

نامکرتلا دالب  / 144 ، 179 / 770 ، 000

ناتسکرت نم  يرخأ  تاعطاقم  تایناخ و  / 134 ، 542 / 2 ، 000 ، 000

( راغشک مکاح  کب  بوقعی  هیناخ   ) هیقرشلا ناتسکرت  / 595 ، 300 / 580 ، 000

نیصلا / 3 ، 741 ، 878 / 446 ، 500 ، 000

نابایلا / 149 ، 399 / 34 ، 785 ، 321

هیزیلکنالا امروب  عم  ناتسدنه  / 1 ، 558 ، 747 / 236 ، 523 ، 542

نالیس / 24 ، 705 / 2 ، 405 ، 287

هیقرشلا دنهلا  رئازج  / 799 ، 359 / 32 ، 018 ، 062

عومجملا / 16 ، 924 ، 000 / 824 ، 500 ، 000

مه سفن و  فلأ  هئامسمخ  انویلم و  نیرـشع  هعبرأ و  هئامنامث و  هیدالیم  هنس 1873  لیدعت  بسحب  ایـسآ  هراق  یلاهأ  عومجم  نوکیف 
یبیرقت کلذ  لک  اعبرم و  الیم  نورشع  هعبرأ و  هئامعست و  انویلم و  رشع  هتس  اهتحاسم  دالب  یف  نونطاق 

مث هیحیسملا  مث  هیمالسالا  هرثکلا  یف  اهیلی  هینثو و  نایدأ  اهرثکأف  يربک ..  ماسقأ  هعبرأ  یلا  مسقتف  هیویسالا  بوعشلا  کلت  نایدأ  امأ 
اهباوبأ یف  رکذتس  هیلیئارسالا و 

الیلق رخآلا  ضعبلا  نوک  لاح  ددـعلا  ریثک  عستم  ادـج  میظع  اهـضعب  ناف  تاراقلا  رئاس  یف  یه  امک  اهیف  یه  هریثکف و  ایـسآ  لود  امأ 
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( لوأ مجنم 
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یکلملا عونلا  نم  اهلک  لب  اهرثکأ 

ارتکلا و صوصخلا  یلع  اهیف و  هیراـج  اـهتاحوتف  لازت  ـال  هریثک و  هیویـسا  انادـلب  تحتف  دـق  اـبروأ  نم  هریثک  ـالود  نا  مولعملا  نم  و 
رکذ دنعف  هلودلا ..  رکذ  دنع  نوکی  اهتدـح  یلع  هلود  لکب  هقلعتملا  تاحیـضوتلا  ریرقت  و  یتأی ..  امیف  کلذ  دـعب  رکذنـس  ایـسور و 

ایسآ یف  اهکالمأ  فصن  الثم  ایسور 

دهم اهنا  یلع  هلادلا  نیهاربلا  نم  دعی  ناک  امبر  ام  يرن  ایـسآ  هراق  خیراوت  یف  انثحب  هینیدلا و  بتکلا  نع  رظنلا  انعطق  اذا  اهخیرات - - 
لعجی يذـلا  نیدـلاف  اشهدـم ..  ادادـتما  هرـساب  ملاعلا  یف  تدـتما  یتلا  همیظعلا  نایدالا  عوبنی  بیر  نودـب  اهنا  امک  يرـشبلا  سنجلا 

نییلیئارـسالا نید  کلذـک  و  اهیف ..  ترـشتنا  ترهظ و  یتلا  نایدالا  نم  امه  نییمهربلا  نییذوبلا و  نید  هّللاب و  ذایعلا  هل و  ـالا  نوکلا 
یلع ینبملا  مالـسالا  نید  مالـسلا و  هـبحملا و  یلع  هسـسؤملا  هینارـصنلا  هینثوـلا و  تاداـبعلا  لاـطبا  بوـجو  دـیحوتلا و  یلع  ینبملا 
اوحم لاجرلا و  نم  نییالم  هنم  تجرخ  يذلا  عوبنیلا  یهف  اهطـساوأ  هراقلا و  کلت  یلامـش  امأ  هفیرـشلا ..  هلاسرلاب  رارقالا  دیحوتلا و 

خیراوتلا تاحفـص  نم  یحمت  ـال  همئاد  وأ  هتقوم  تاریثأـت  مهلاـمعأل  اولعج  ممـألا و  لاوحأ  اوریغ  لودـلا و  اوـبلق  همیدـقلا و  راـثآلا 
اوداس و نیذـلا  کنلرومیت  ناخ و  زیکنج  الیطا و  کیرالأ و  ءامـسأب  عمـسی  مل  يرت  ای  نم  و  رهدـلا ..  تابلقتب  ـال  ناـمزلا و  رورکب 

ترثدنا هلامعأ و  هعم  توث  يوث و  دق  ایـسآ  لاطبأ  نم  میظع  حتاف  مک  و  خیراوتلا ..  نوطب  مهلامعأ  تألم  اوبرخأ و  اوبلق و  اوحتف و 
نادلبلا یلع  نّوبصنی  اوناک  نیدلا  نیرجاهملا  ممألا  داق  ایسآ  قرـش  یـصاقأ  یلاهأ  نم  میظع  نم  مک  و  رکذ ..  همـسال  قبی  ملف  هراثآ 

یتلا لئابقلا  مدقأ  اهناف  هیکرتلا  وبکنویه  هلیبق  اهترجاهم  تاکرح  تفرع  یتلا  ممألا  نم  و  هریثک ..  نورقب  اننامز  لبق  هدـیعبلا  هبیرقلا و 
هیلامشلا ههجلا  یف  هتاغ  یتوی  نم  برقلاب  هبطاق  تناک  یتلا  هینامرجلا  هیدنهلا  همألا  تناک  امبر  يرخأ  همأ  یلع  اهلمح  خیرات  فرعن 

اهدصل ینبملا  میظعلا  روسلا  نم  تردص  بهنلا  بلـسلا و  بیرختلا و  حتفلا و  اهنأش  تلعج  یتلا  هلمجلا  کلتف  نیـصلا ..  نم  هیبرغلا 
ایالمه لبج  هلسلس  نم  هیلامشلا  ههجلا  یف  ایسآ  طساوأ  یف  هرئاس  ابروأ  برغ  یصاقأ  تغلب  یتح  تدتما  دالیملا و  لبق  هنس 214 
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يوـقأ یه  هینودـقملا و  هیـسرافلا و  هیلباـبلا و  هیروشـالا و  هکلمملاـک  مدـقلا  یف  هلغوـتملا  همیظعلا  کـلامملا  زکرم  ایـسآ  تناـک  و 
دجملا و هوطـسلا و  یقرـشلا و  رادتقالا  هیویـسالا و  همظعلاب  انرکذی  یـش ء  نم  ام  و  هینامورلا ..  هکلمملا  الخ  میدقلا  نامزلا  کلامم 

یلع هلادـلا  خـیراوتلا  یف  هفوصوملا  وأ  العف  هدوجوملا  راثآلاک  ایـسآ  ممأل  تناک  یتلا  طاشنلا  مادـقال و  دـجلا و  هداعـسلا و  هورثلا و 
ندملا نم  اهریغ  ادیـص و  روص و  رمدت و  هیقولـس و  يونین و  هینغلا و  لبابک  نامزلا  یـضام  یف  اهیف  تغبن  یتلا  همیظعلا  ندـملا  کلت 

اهب و ال اورختفی  نا  نییویـسالل  قحی  هیقرـش  همظعب  هطـسوتملا  نورقلا  تتأ  دـق  و  ناشلا ..  همظعلا و  یف  اـهنود  نکت  مل  یتلا  هریثکلا 
مهتبـصعب و هودـضع  نا  دـعب  هیلع  مهتمظع  مهندـمت و  اوسـسأ  قرـشلا و  یف  یبروالا  ندـمتلا  هیاهن  یلع  اوداس  نیذـلا  برعلا  امیس 
نیحتافلا و نیب  هاواسملا  لوصأب  فاصنالا  لدـعلا و  ذافنا  ننـسلا و  عئارـشلا و  دوهعلا و  یلع  هظفاحملا  مهطاشن و  مهداوق و  هماقتـسا 
مهلامعأ و رکذ  نا  یلع  مهل  اهوکرتف  هملظملا  ابروأ  عوبر  یلا  مهدنع  هطسوتملا  نورقلا  راونأ  اولمح  مهنادلب و  هحوتفملل  دح  لعجن 
مهمولع و مهفراعم و  در  یلع  مهثحت  اراختفا و  قرـشلا  لهأ  بولق  بعوت  لازت  مهتاـفاشتکا ال  مهتاـعارتخا و  مهبادآ و  مهتاـحوتف و 

ناشلا لضفلا و  کلذب  مهل  دهشی  خلب  هدیعبلا و  دنقرمس  یتح  بلح  ماشلا و  هرصبلا و  مالسلا و  راد  دادغب  همظع  خیرات  و  مهندمت .. 

بادآلا هعاضب  نم  یـضاملا  یف  هب  رجات  ام  نآلا و  ملاعلا  هب  رجاتی  ام  نأ  لوقی  وأ ال  نیـصلا  دنهلا و  ءامکح  لضف  رکنی  يرت  ای  نم  و 
اولقن هبیت  نوأ و  هنهکف  مهفراعم ..  مهتمکح و  مهنع  اولقن  ءامدقلا  ناف  هیدنه  هینیـص و  تارارـش  اهلـصأ  ندمت  نارین  وه  فراعملا  و 
اوزاف نیذـلا  نیینودـقملا  نا  یتح  مهفراعم ..  اهنع  اولقن  یتلا  رداـصملاب  اوفرتعا  ناـنویلا  سروغاـثیف و  و  دـنهلا ..  نم  هعیبطلا  رارـسأ 

فراعملا مولعلا و  لک  عوبنی  یه  ایـسآف  مهفراعم ..  مهتمکحب و  نییمهربلا  اورظانی  نا  اوردقی  مل  هعـستملا  نادلبلا  اوحتف  بورحلاب و 
مهتامیـسقت ناب  سیلاطاطـسرأ  لاق  دـق  نیذـلا  هریثکلا  ءامدـقلا  نیینادـلکلا  تاریرقت  امهدـحأ  نیردـصم  تاذ  تناک  یتلا  همیدـقلا 

دـنهلا و یف  هغبان  تناک  یتلا  فراعملا  رخآلا  هنـس و  هئامعبرأ  نیفلأب و  دالیملا  لبق  هیراج  تناک  هیکلفلا  فراعملا  بسحب  ناـمزالل 
یلا یبدالا  هرون  هعشأ  لسری  اهنم  لک  هرین  هریثک  ندمت  زکارم  يرن  خیراتلا  رجف  هیاده  یلا  انرظن  اذا  نیصلا و 
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تناک رـصم  نا  رهظت  تاباتک  اروص و  اهیف  دـجو  هیرـصملا و  نفادـملا  راثآ  یف  سویـسبل  ملاعلا  ثحب  دـق  و  زکارملا ..  کـلت  رئاـس 
لک همظنم  هکلمم  اهیف  تناک  هنا  تبث  دـق  و  هنـس ..  هئامعبرأ  فـالآ و  هثـالثب  حیـسملا  لـبق  هررقم  دـعاوق  يذ  میظع  ندـمتب  هعتمتم 

وأ دنهلا  یلامش  یف  یلصالا  عوبنیلا  نم  اهیلا  الصتم  ناک  ندمتلا  کلذ  نا  حجرملا  و  مالـسلا ..  هیلع  لیلخلا  میهاربا  مایأ  یف  میظنتلا 
راصح لبق  يأ  هنس  هئامعبس  نیفلأب و  دالیملا  لبق  طبضب  هثداوح  اوررق  همظنم و  ماسقأ  یلا  نامزلا  اومسق  دقف  نوینیصلا  امأ  نیصلا .. 
نرقلا یف  و  انرق ..  رـشع  هثالثب  دالیملا  لبق  تفلأ  هریثک  هیملع  تاریرقت  یلع  نیظفاـحم  نولازی  ـال  و  هنـس ..  هئامتـس  فلأـب و  هداورت 

هیراجلا فراعملا  هلاح  یف  امأ  باصأ ..  دق  هنا  اننامز  ءاملع  نم  سالبال  دجو  دق  سمشلا و  لظ  لوط  سایق  یلوشت  ررق  رـشع  یناثلا 
تیرکـسنسلا باتک  ضعب  نا  یلع  دالیملا  لبق  رـشع  یناثلا  نرقلا  نع  دـیزت  هیمدـق  مهراثآ  دونهلا و  خـیراتل  نا  تبثی  نأ  نکمی  الف 

دالیملا لبق  انرق  خیرات 40  اوعبتت  مهنا  نولوقی 

نامز نامزلا  اذه  عبت  دق  هنا  ررق  دق  هیسرافلا و  هلودلا  هینامورلا و  هلودلا  طوقسب  مالسالاب و  ئدتبیف  ثیدحلا  قرشلا  خیرات  نامز  امأ 
ابوروأ دنهلا و  یبونج  نیب  هیراجتلا  تالصلا  دایدزاب  اقلعتم  کلذ  ناک  امبر  هنا  ریغ  حلاصلا  ءاجرلا  سأر  قیرط  فاشتکا  هؤادتبا  ناث 

مایق هیقرشلا و  هیدنهلا  هکرـشلا  ءاشنا  نامز  ایـسآ  یبونج  یف  همهملا  تارییغتلا  ءادتبا  نولعجیـس  نیمداقلا  نیخرؤملا  نا  نونظملا  و  .. 
دنهلا یف  هیزیلکنالا  هیروطاربمالا 

تناک اهنوک  لاح  روصتلا  هیرحلل و  بحلا  هسامحلا و  هدیدشلا  هطیـشنلا  همیدقلا  همالا  کلت  یف  هیبرعلا  هیمحلا  تدتـشا  مالـسالاب  و 
بابـسأ اـهتاحوتف  تلمح  یتـلا  هروهـشملا  هیبرعلا  تاـفالخلا  کـلذ  دـعب  تغبن  و  هریزج ..  هبـش  یه  اـهیلإ و  هبوسنملا  دـالبلا  هنطاـق 

حتفف هنـس  فلأب  دالیملا  دـعب  ناسارخ  ءارمأ  نم  دومحم  ناطلـسلا  رهظ  اهدـعب  و  عبرالا ..  ضرـالا  تاـهج  یلا  ندـمتلا  فراـعملا و 
هنـس لک  یف  دنـسلا  رهن  ربعی  نا  نم  دـب  هناب ال  فلح  هتنطلـسل و  همـصاع  هنزغ  هنیدـم  لعج  ناریا و  نم  هیقرـشلا  ههجلا  ناتـسناغفا و 

هعسنملا دالبلا  کلت  حتف  هیلاوتم و  تاونس  رشع  یف  تارم  رـشع  هربعف  مالـسالا  عیذی  ناثوالا و  هدبع  یف  دهاجی  دنهلا و  یلع  لمحیل 
هباکر یف  ماودلا  یلع  ریسی  رصبلا  ناک  و  یهلد ..  هنیدم  غلب  یتح 
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هنس 554 قفاوملا  هیدالیم  هنس 1159  یلا  ناتسناغفا  تخت  هؤافلخ  أوبت  و  دالبلا ..  کلت  یف  هتباث  هکلمم  ءاشنا  نم  نکمتی  مل  هنا  یلع 
یلا هتاحوتفب  لصو  ناریا و  هکلمم  ریرس  أوبت  اهءاضعأ و  درط  هلودلا و  کلت  بلق  ناتـسناغفا  ءاسؤر  نم  يروغلا  ادمحم  ناف  هیرجه 

کنکلا رهن  ئطاوش 

رصم و نیطالس  مهتدصف  هیبیلصلا  شویجلا  مهیلع  تلمح  امل  لیوطلا  مهعافد  یف  ترهظف  مهتعاجش  مهطاشن و  مالسالا و  هیمح  امأ 
یف اوتبث  قفاوملا 493 ه و  هیدالیم  هنس 1099  زومت  یف 15  میلشروأ  نویبیلصلا  حتف  نا  دعب  مهبورح  یف  امیـس  نوزبارط و ال  ماشلا و 

مهدالب نم  مهودرط  نا  یلا  اهیف  اوعقو  یتلا  دئادشلا  مهلاتق و  یلع  اوربص  مهلازن و 

قفاوملا 624 هیدالیم  هنس 1226  یف  و  نیصلا ..  دنهلا و  ایسآ و  طساوأ  ابروأ و  نیب  ترج  یتلا  هالصلا  ءادتبا  نامز  وه  نامزلا  اذه  و 
یف تذخأ  ناخ و  زکنج  هدایق  تحت  ایـسآ  یقرـش  لوهـس  نم  تجرخ  هیلوغنم  هیوق  هریثک  همأ  ناف  همیظع ..  هرجاهم  تثدح  هیرجه 

تفقوت نا  یلا  اهدادتما  هرئاد  تعستا  هّللا و  دی  هوقب  الا  دصی  ائیش و ال  فاخی  دبزم ال  رحب  جاومأ  نم  لابج  اهناک  دادتمالا  موجهلا و 
مل و  اـبروأ ..  طـساوأ  یلا  اـهتاحوتفب  تدـتما  ایـسآ و  یبرغ  دـنهلا و  نیـصلا و  تساد  هبیرغلا  هکرحلا  هذـهف  هوقلا ..  غارف  لـلکلاب و 
املف نامرجلا ..  مه  نتویتلا و  ناسرف  لاصبأ  ایـسیلیس و  نم  يرنه  قودـلا  اهیف  لتق  یتلا  زتنکل  هکرعمب  ـالا  اـهیف  دادـتمالا  نع  فقوتت 

هلودلا اوبلق  دادغب  یف  و  هنس ..  یتئام  مهل  تعضخف  اهنع  مهطلـست  عفرت  نا  ردقت  مل  ایـسور  نا  ریغ  اودترا  ناخ  زیکنج  تومب  اوعمس 
وه و لتق  هنا  ریع  هب  مهمدص  ارارج و  اشیج  عمج  هفلخ  يذلا  مصعتـسملا  هنبا  عافد و  دـشأ  عفادـف  رـصنتسملا  هفیلخلا  امأ  هیـسابعلا .. 

دادغب یف  هفالخلا  یسرک  یف  وکاله  سلجف  هشیج  هبخن  نم  فلأ  اتئام 

سیـسأت ءادـتبا  کلذ  ناک  يروغلا و  دـمحم  لسن  هیلع  ناک  يذـلا  تختلا  یلع  ناخ  زیکنج  هفالخ  لوغملا  ماـقأ  کـلذ  ءاـنثأ  یف  و 
ریغ يذوبلا  نیدلاب  لوغملا  رثکأ  نیدت  ناخ و  زکنج  ءافلخ  هلود  کنلرومیت  فلخ  بلق  کلذ  دعب  و  دـنهلا ..  یف  هیلوغنملا  هکلمملا 

لوغنم امأ  ناخ ..  زکنج  توم  دعب  ناک  هنا  نونظملا  مولعم و  ریغ  کلذ  ثودح  نامز  نا 
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و يونزغلا ..  دومحم  ناطلسلل  وه  امنا  كانه  هتعاذا  یف  لضفلا  نا  رم  دق  و  مالسالا ..  وه  دنهلا و  یلامـش  یلاهأ  نیدب  اونیدتف  دنهلا 
مهاوقأ اهکولم و  لوأ  ناخ  یلبوق  ناک  هیلوغنم  هلود  نیصلا  کلم  تخت  أوبت  هینیـصلا و  هلودلا  تبلق  هبیجعلا  همیظعلا  هکرحلا  کلتب 

نم اریثک  رثکأ  نیینیصلا  نا  یفخی  و ال  رومالا ..  مامز  یلع  اوضبقی  نابالا  نیصلا  یف  نوروکذملا  نوحتافلا  دهتجی  مل  و  مهفرعأ ..  و 
اومتهی ملف  ملظلا  نیدرمتم  نوینیـصلا  ناک  .مهیز و  مهتغل و  مهتاداع و  اوسبتقی  ناـب  اومزتلا  کلذـل  مهدـالب و  اوحتف  نیذـلا  لوغنملا 

رمالا هیادب  یف  هداضم  اودبی  مل  کلذل  هیبنجأ و  هلود  یلا  کلملا  لاقتنا  رمأب 

اوناک نیذلا  اونج  و  ایـسینیف )  ) هیقدنبلا راجت  هفرع  ام  ضعب  الا  ایـسآ  لاوحأ  نع  نامزلا  کلذ  یف  نوفرعی  اونوکی  ملف  ابروأ  یلاهأ  امأ 
اذه دادغب ..  ماشلا و  بلح و  لفاوق  هطساوب  ابرواب  الصتم  ناک  يذلا  یمجعلا  جیلخلاب  وأ  رصم  قرشلا و  نیب  مهنیب و  هراجتلا  نومیقی 
ناک و  همیدقلا ..  يدام  ناریإ و  ندم  هریزجلا و  يرغـصلا و  ایـسآ  نیب  هتیمدـق  فرعن  نامز ال  یف  لفاوقلل  قیرط  تحتف  دـق  تناک  و 
ریغ هیبرغلا  هیلامشلا  دنهلا  سراف و  لباب و  ندم  نیب  هعقاولا  قرطلاب  نیرام  لفاوقلا  هطـساوب  هراجتب  نوموقی  هینودقملا  هکلمملا  نانوی 

ادج هلیلق  تناک  هیربربلا  هیسرافلا  لئابقلا  ضعب  نیب  هراجتلا  نا  نونظملا  نا 

رحبلا هطساوب  قرشلا  یف  هراجتلاب  مایقلا  یلا  راجتلا  عجر  هطـسوتملا  نورقلا  یف  يأ  لیوط  نامزب  هعـستملا  هیبرعلا  هکلمملا  مایق  دعب  و 
مل و  ریبکلا ..  رحبلا  یلا  مث  نم  مجعلا و  جـیلخ  هرـصبلا و  قیرط  نع  هلجد  تارفلا و  هطـساوب  ناریإ و  یف  هریبکلا  ندـملا  طسوتملا و 

قیرط نع  دـنهلا  یلامـش  تغلب  یتح  لباک  هاره و  روباسین و  قیرط  نع  نارهط  نم  تراس  اهنکل  ندـملا و  کلت  یف  هراجتلا  رـصحنت 
لوهس یف  لوغملا  تاحوتف  تناک  هیلامشلا و  ایالمه  لابج  بناوج  هیتبتلا و  هبضهلا  تغلب  یتح  دنقری  راغشک و  دنقرمـس و  يراخب و 

نکامالا کلت  یف  هیراجت  تایلاصتا  حتفل  هطساو  ایسور  یبونج  رتتلا و 

لحاوس یلا  ابروأ و  طساوأ  یف  وکارک  یلا  نیـصلا  روس  نم  تدـتما  یتلا  لوغملا  تاـحوتف  نم  اوأر  اـم  نویبروـالا  يأر  اـمل  اذـه و 
تس یف  ایسآ  یبرغ  نم  طسوتملا  رحبلا 
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ناخ وطاب  یلا  نیلیسا  الوقن  ینیبرکونالب و  يد  نوج  امه  نیبهار و  اولـسرأ  کلذل  و  مهبولق ..  یف  بعرلا  عقو  طقف  هنـس  نیرـشع  و 
كوربسروأ سیکوربور  هیرجه  هنـس 646  قفاوملا  دالیملل  هنـس 1248  اضیأ  اولـسرا  مروق و  هرق  یف  ناخ ) اظان  نودـلخ  نبا  یف  (و 

قیلعتب اوفتکی  مل  و  لوغنملا ..  جـنرفالا و  نیب  هیدادو  تاـیلاصتا  هماـقاب  ـالمأ  ریبـکلا  ناـخ  زکنج  فلخ  ناـخ  وجنم  یلا  سیقوربروأ 
نع همهم  اراـبخأ  كوربسور  ررق  دـق  و  نیملـسملا ..  هبراـحم  یف  مهعم  اودـحتی  ناـب  لوغنملا  عاـنقاب  هوقلع  مهنکل  کلذـب و  لـمالا 

ءامدـقلا لهجی  ناـک  یتلا  همیظعلا  نادـلبلا  نع  نیعلا  يأرمب  اـهفرع  اراـبخأ  ررق  يذـلا  لوـالا  یبروـالا  وه  و  مهتمـصاع ..  لوغملا و 
و همهبم ..  هرصتخم  تاباتک  ریغ  برعلا  ضرالا  مسر  ءاملع  اهنع  بتکی  مل  یتلا  ایثیس  دالب  وه  ماع و  مساب  اهنومسی  اوناک  اهلاوحأ و 
و هیلـصالا ..  اهتغل  ملکتت  هیطوق  لئابق  مرقلا  یف  دجو  و  هیلارالا ..  وأ  نفلا  همأ  نم  مه  رجملا  نییریکـشبلا و  نیینوهلا و  نا  فرع  دـق 

ناک لوغملا و  دالب  ایسآ و  طساوأ  یف  هینیطرقمب  فورعملا  ولوبوکرام  رفاس  هنس  نیرشع  سمخب و  ایسآ  یلا  كوربسور  باهذ  دعب 
یف ستودوریه  راهتـشا  هطـسوتملا  نورقلا  یف  رهتـشا  دـق  و  نیـصلا ..  حـتاف  ناخ  یلبوق  طالب  یف  هدـم  ماقأ  و  حایـسلا ..  ریهاشم  نم 
نا یلع  اهتحـص  یف  نوباتری  موقلا  ناک  و  دنهلا ..  نیـصلا و  ایـسآ و  طساوأ  نع  هلیلج  هلـصفم  تاباتک  بتک  دق  و  میدـقلا ..  نامزلا 

يأرمب هآر  ام  هقیقدت و  هثحب و  جئاتن  نع  هتاباتک  نم  اریبک  امـسق  عمج  دـق  و  اهوتبثأ ..  هحیحـص و  اهودـجو  دـق  نیرخأتملا  حایـسلا 
باتک صوصخلا  یلع  نیینیص و  نیفلؤم  نع  کلذ  لقن  هنا  نییقرـشلا  دنع  و  تادافالا ..  رابخالا و  نم  هیلا  لصو  امع  یقابلا  نیعلا و 

عباسلا نرقلا  یف  غبن  يذلا  يذوبلا  حئاسلا  غنست  نانه  رافسأ 

اوأر نا  دعب  امیس  هغلابم و ال  میظع  اهیف  ارابخأ  اهنع  نوعمـسی  اوناک  یتلا  هورثلا  یف  نییقرـشلا  اوکراشی  نا  یلا  جنرفالا  قوش  دتـشا  و 
هطـساوب مهتغلب  یتلا  راـبخالا  هیقرـشلا و  ایـسآ  لـحاوس  یلا  وکـسوم  نم  هیلوغنملا  هکلمملا  دادـتما  هطـساوب  اوأر  اـم  تالیهـستلا  نم 

دنهلا یلا  هیدؤملا  رحبلا  قیرط  زاید و  درنرب  تاداهتجاب  حلاصلا  اجرلا  سأر  فاشتکال  اببس  کلذ  ناک  و  ولوبوکرام ..  كوربسور و 
عساتلا نرقلل  قفاوملا  دالیملل  رشع  سماخلا  نرقلا  یف  کلذ  اماغ و  ادوکساف  هطساوب 
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نورق اهیلع  ترم  نأ  دعب  تطقس  هعستملا  ناخ  زکنج  هکلمم  ناف  همهم  هیـسایس  تارییغت  ایـسآ  یبرغ  یف  تثدح  نرقلا  کلذ  لبق  و 
اوراسف لوغنملا  هطـساوب  اهنطاوم  نم  جرخت  ناب  كولملا  سفن  کلملا و  شرع  سارح  اهنم  بختنی  ناک  یتلا  لئابقلا  تمزتلاـف  هلیلق 

دلقت یعرشلا و  هفیلخلا  مهنم  ناک  هیلعلا و  هینامثعلا  هلودلا  تسـسأت  مهتاداهتجا  هطـساوب  و  لالقتـسالاب ..  اوزاف  تاحوتفب و  اوماقأ  و 
همـصاع هسورب  لعج  هیطنزیب و  لباقم  اـینیثیب  یلا  هموق  یف  راـسف  ناـمثع  ناطلـسلا  هرجهلل  قفاوملا 699  دـالیملل  هنس 1299  هفالخلا 
يرغصلا ایسآ  یلع  نوینامثعلا  یلوتساف  هریثک  تاحوتفب  يزاغلا  دیزیاب  ناطلسلا  هنبا  میکحلا و  طیشنلا  دارم  ناطلـسلا  ماقأ  هتنطلـسل و 

هینیطنطسقلا یه  هیطنزیب و  تایالو  یلع  اولوتسا  ابروأ و  یلا  رحبلا  اوربع  ریصق و  نامز  یف 

اهب ماق  ایـسآ  یف  تدـتما  یلوالا و  تاحوتفلا  قفارت  تناک  یتلا  تالیواب  هقفارم  هیلوغنم  هدـیدج  تاـحوتف  ترج  کـلذ  ءاـنثأ  یف  و 
هدیدش هعبوز  هناک  هرصتنملا  هشویج  یف  راسف  اهطوقس  دعب  ناخ  زکنج  هنطلس  عجری  نأ  لابب  هل  رطخ  ذا  روهـشملا  دئاقلا  کنلرومیت 

هکلمملل هلباقم  هدم  هتکلمم  تحبصأ  طسوتملا و  رحبلا  لحاوس  یلا  نیصلا  روس  نم  کلامملل  ابلاق  دالبلل و  احتاف  هعیرس  هفصاع  وأ 
تقتلا امهنیب و  برح  تحتفف  فورظلا  کـلت  یف  هقادـصلا  مالـسلا و  یلع  اـظفاحت  نأ  اـمهلثم  نیتلودـل  رـسیتی  مل  هنا  یلع  هیناـمثعلا 
نوکت نانثا  نیب  هیراج  هعزانم  نع  هرابع  بورحلا  کلت  تناک  هرجهلل و  قفاوملا 805  دالیملل  هنس 1204  هرقنا  لوهس  یف  امهشویج 

رهظتـساف رثکأ  تناک  کنلرومیت  شویج  فلأ و  هئامـسمخ  ناک  دیزیاب  ناطلـسلا  شیج  ددع  نا  لاقی  و  امهنم ..  زئافلا  هزئاج  ایندـلا 
همهم دیعا  هناف  طقسی  مل  هنا  ریغ  ینامثعلا  ناطلـسلا  ذئنیح  عزعزتف  رـسا  راسکنا و  يأ  دیزیاب و  ناطلـسلا  شیج  رـسکنا  کنلرومیت و 

نأ دعب  هینیطنطـسقلا  هنیدم  حتافلا  یناثلا  دمحم  ناطلـسلا  هفلخ  حتف  قفاوملا 857  هنـس 1453  یف  و  هطاشن ..  ثلاثلا و  دارم  ناطلـسلا 
ایسآ یف  هیلاحلا  اهدودح  تغلب  نأ  یلا  هیناهاشلا  هسورحملا  کلامملا  تدتما  نامیلس  ناطلسلا  هنطلس  یف  و  راصح ..  دشأ  اهرـصاح 

هرجهلل هنس 823 و 964  نیب  کلذ  ناک  برعلا و  دالب  ضعب  هلجد و  یتح  هیروس  يرغصلا و  ایسآ  یلع  هیوتحم  اهناف 
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هنـس 1486 حلاصلا  اجرلا  سأر  قیرط  یف  رمی  نأ  نم  زاید  درنرب  نکمت  نرق  عبرب  هینامثعلا  هناتـسالا  یف  هیلعلا  هلودلا  رارقتـسا  دـعب  و 
دنع اهلاجر و  نیب  هنیب و  اداحتا  دـقع  اتوکلک و  یلا  اماغ  ادوکـساف  لصو  تاونـس  ثالثب  کلذ  دـعب  هیرجه و  قفاوملا 891  هیدالیم 
نم اوغ  هنیدم  هونع  احتف  هیرجه  قفاوملا 916  هنـس 1510  و  هیلاغوترب ..  تارمعتـسم  أشنأ  یکرکوبلا و  هفلخ  ادیملا و  لسرا  هعوجر 

قرشلا یف  هیلاغوتربلا  تارمعتسملا  همصاع  تلعجف  ناّکد  هراما 

هطساوب هیرجه  قفاوملا 759  هنس 1357  تمیقأ  هینیـص  هلود  دی  یف  نیـصلا  تناک  ایـسآ  یف  ثداوحلا  هریثکلا  هدملا  هذه  ءانثا  یف  و 
ناهفصأ و دنقرمس و  کلامم  تمسق  هریصق و  هدم  یف  تطقسف  ایسآ  طساوأ  یف  کنلرومیت  هنطلـس  امأ  ناخ ..  یلبوق  لسن  كالها 

نادـلبلا لالقتـسا  یلع  اوظفاحی  نا  نم  راغـص  نوریثک  ءارمأ  نکمت  کنلرومیت و  لسن  ناخ و  زکنج  لسن  نیب  ناسارخ  ناتـسناغفأ و 
تناک یتلا  نادـلبلا  لک  یلع  نودـعتی  اوناکف  مهتداع  مهنطو و  یف  كارتالا  اوفلخ  نیذـلا  نویکبزالا  اـمأ  اـهنومکحی ..  اوناـک  یتلا 

مهنم هبیرق 

یف هدادجأ  هکلمم  حـیجرت  کنلرومیت  دـیفح  نبا  لواحی  ناک  دـنهلا  یف  یبروالا  ناطلـسلا  ریرقت  یف  یکرکوبلا  لاغتـشا  ءانثأ  یف  و 
نیب فالخلا  بابـسأ  تلعـشن  یتلا  یه  تختلا و  تأوبت  دـق  هیفوصلا  هلودـلا  تناکف  ناریإ  یف  امأ  بوعرملاب ..  زاف  دـنهلا و  یلامش 

همیظع هلمح  یکرکوبلا  لمح  اهئارمأ و  ناّکد و  یلاهأ  یلا  مهتارباخم  نویلاغوتروبلا  لصوأ  ریصق  نامز  یف  و  نییعیشلا ..  نییتسلا و 
مجعلا جیلخ  باب  دنع  هعقاولا  زمره )  ) زمرا هریزج  یلع  یلوتسا  کلذک  اهریغ و  میلس و  هل  تعضخف  بوغرملاب  اهیف  زاف  افلم و  یلع 

فورظلا مهتدعاس  هنـسح و  هلباقم  یلع  لوصحلاب  تزاف  هبلطل و  هباجا  نیـصلا  یلا  هرافـس  یلاغوتربلا  تلـسرأ  هنـس 1518  یف  و  .. 
مهترکش اهدالب و  یف  اولحی  ناب  اهتموکح  مهل  تحمس  کلذل  نیـصلا و  یلع  اودعت  دق  اوناک  نیدلا  ناصرفلا  نم  موق  كالها  یلع 

اوکلمت یتح  هنس  يوس 50  ضمی  مل  هرواجملا و  نادلبلا  یف  مهدصاقم  ءارجا  یف  اوذخأ  اهونکسف و  واکیم  یف  اولحف  مهعینص  یلع 
اهب نوتأی  اوناک  یتلا  عئاضبلا  مهنم  نورتشی  اوناـک  مهـسفنأ  لوغنملا  نا  یتح  يدـنهلا  ریبکلا  رحبلا  هراـجت  یف  اودرفنا  هریثک و  رئازج 

هدیعب تالحم  نم 

( لوأ مجنم  - 9  ) کلذ دنهلا و  یلامش  یف  هدادجأ  هکلمم  عجرأ  کنلرومیت  دیفح  نبا  نا  انلق  دق  اذه و 
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سابع امأ  ناهج ..  هاش  ربکـالا و  نویاـمه و  مهنم  هدـالوأ  نم  نوریثک  هفلخ  اـهیف و  هناطلـس  تبث  هیرجه و  قفاوملا 934  هنس 1527 
ّداض اهتغلب و  دق  یتلا  هجردلا  یلا  ناریإ  عفر  يذـلا  وه  کنلرومیت و  دـیفح  نبا  ءافلخ  نم  سماخلل  ارـصاعم  ناکف  ناریإ  هاش  ریبکلا 
هلیلق هحار  نم  ابروأ  نکمتل  هطـساو  کلذ  ناک  قرـشلا و  یف  هعقاولا  اهتایالوب  ءانتعالا  یلع  اهتلمح  تاداضم  هیناـمثعلا  هیلعلا  هلودـلا 

ترـسکنا نویکبزـالا و  بلغف  هاره  نم  برقلاـب  نییکبزـالا  نییناریـالا و  نیب  برح  تبـشتنا  هماـیأ  یف  و  هیناـمثعلا ..  تاـحوتفلا  نم 
مهتاوزغ نم  ناسارخ  تصلخت  مهتکوش و 

همیظع هورث  عمجب  المأ  مهوعبتی  نا  یف  مهنم  نوریثک  ذخأ  ایـسآ  یف  امیظع  احاجن  اوحجن  دق  نییلاغوتروبلا  نا  نویبروالا  يأر  امل  و 
هنس 1612 یف  هرجهلل و  قفاوملا 1009  دالیملل  هنس 1600  الا  دقعت  مل  هیزیلکنالا  هیقرـشلا ) دنهلا  يأ   ) ایدنا تسیالا  هکرـش  نا  یلع 
ام یلع  نییلاغوتربلا  زیلکنالا  دـسح  اهریغ و  هیابمک و  دابأدـمحأ و  تاروس و  یف  هیلحملا  تاموکحلا  نذاب  هیزیلکنا  لـماعم  تئـشنأ 

یکرکوبلا اهیلع  یلوتـسا  یتلا  زمرا  هریزج  دادرتسا  یلع  یناریالا  سابع  هاـشلا  عم  اودـحتاف  ذوفنلا  ناـشلا و  هوطـسلا و  نم  مهل  ناـک 
مل نویناریالا و  اهیلع  یلوتـسا  هریزجلا و  کلت  نم  نویلاـغوتربلا  درط  هنـس 1622  یف  هیرجه و  قفاوملا 913  هنس 1507  یلاغوتربلا 

اهحتف نامز  یف  کلذ  نم  زیلکنالا  عفتنی 

نایـصع هطـساوب  کلذ  ناک  نورق و  هثالث  دالبلا  تمکح  نا  دعب  هینطولا  هینیـصلا  هلودـلا  تبلق  هرجهلل  قفاوملا 1051  هنس 1641  و 
همیظعلا نیصلا  هکلمم  شرع  یلا  ایروشنم  رتت  عجر  غشتسل و  یلاولا 

هنیدمل اساسأ  ناک  يذلا  لمعملا  میقأ  هنس 1645  یف  هکرشلا و  کلت  هطساوب  کلذ  ساردم و  هرمعتـسم  زیلکنالا  أشنأ  هنس 1640  و 
يابمب یلع  ءالیتسالا  نم  اونکمت  نییلاغوتربلا و  نیب  مهنیب و  هبراحم  تعقو  هنس 1664 و 1665  اتوکلک و 

رشع یناثلا  لئاوال  قفاوملا  دالیملل  رـشع  نماثلا  نرقلا  ءادتبا  بیزنروأ و  وه  کنلرومیت و  دیفح  نبا  ءافلخ  سماخ  کلم  هیاهن  یف  و 
هیزیلکنالا هیقرشلا  دنهلا  هکرش  میظنت  ددجت  نامزلا  کلذ  یف  هدحتم و  هیدنه  لئابق  مه  تارهلا و  ناطلس  روهظ  ءادتبا  ناک  مالسالل 
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هروکذملا هکرشلا  مهتلخدأ  هورثلا و  بلط  یف  رفسلا  یف  نوبغری  نیذلا  نم  موق  عمتجا  هنس 1708  هیراجتلا و  اهلامعأ  حجنت  مل  یتلا 
دنهلا یف  هکلمم  دییـشت  نم  نرق  نم  لقأ  یف  تنکمت  یتلا  هکرـشلا  یه  هذـه  و  اهقوقح ..  اهتازایتما و  ءاکرـش  مهتلعج  اهکلـس و  یف 
دنهلا تلخد  هیزیلکنا و  ریغ  هیبروأ  تاکرش  تسسأت  کلذ  ءانثأ  یف  و  اهیف ..  اهدییـشتب  لوغنملا  زاف  یتلا  کلامملا  عیمج  نم  مظعأ 

یف هراجتلل  باوبأ  حـتف  یف  مهدـهج  لک  اوفرـص  اینابـسال  عوضخلا  هقبر  نم  اوصلخت  نا  دـعب  مهناف  کنملفلا  وأ  نویدـنلوهلا  اـمأ  .. 
مهنیب هراجت  اوحتف  الاجر و  اولسرا  ربلوک  هیانعبف  نویوسنرفلا  امأ  و  امیظع ..  احاجن  کلذ  یف  اوحجن  تارمعتـسم و  اوأشنأ  جراخلا و 

اومزتلاف عمطلا  دسحلا و  حور  مهلخاد  مهانغ  رثک  مهتوطـس و  تدتما  دالبلا و  کلت  یف  جنرفالا  رثاکت  املف  هیدـنهلا ..  رئازجلا  نیب  و 
دالبلا ءانبأ  تایدعت  نم  ضعب و  نم  مهضعب  مهسفنأ  هنایصل  هیرکسع  هوق  اومیقی  ناب 

رومأ و ضعبب  اهل  صخری  نا  هبلاط  یهلد  طالب  یلا  هدمع  هروکذملا  هیزیلکنالا  هکرشلا  تلسرأ  هیرجه  قفاوملا 1127  هنس 1715  و 
یتح هروکذملا  هکرـشلا  بیبط  نوتلمه  هجلاعف  دیدش  ضرم  یف  بیزنروأ  دـیفح  نبا  ریـش  خورف  ناطلـسلا  عوقو  هیلا  اهباهذ  فداص 
اناکم نیثالث  هعبـس و  ءارـشب  هکرـشلل  نذأ  هناب  ناطلـسلا  هأفاکف  مهلهجل  هطـالب  ءاـبطأ  قاذـح  هتجلاـعم  تیعأ  نا  دـعب  هضرم  نم  أرب 

اتوکلک همظعل  اساسأ  ناک  ام  اهحنم  ندمل و  هرواجم 

هناطلسل دنهلا  هریزج  هبش  لک  عضخا  هنـس و  کلم 48  نا  دعب  هرجهلل  قفاوملا 1119  هنس 1707  تناکف  بیزنروأ  ناطلـسلا  هافو  امأ 
یهلد یف  هلودـلا  زکرمل  هـالولا  عوضخ  حبـصأ  ادـج و  تارهملا  هکوش  اـهیف  تیوق  هتوـم و  دـنع  كاـبترا  یف  تتاـب  هتطلـس  نأ  ریغ 

دق هریبدـت و  هفیـسب و  یلوغنملا  ناطلـسلا  اهعطق  دـق  ناک  یتلا  تاقاقـشنالا  تاماسقنالا و  تاکرحلا و  اهیف  ترثک  ایمـسا و  اـعوضخ 
روصق یف  مهنامز  اوفرـص  داسفلا و  لسکلا و  راحب  یف  یقرغ  اوتاب  اهنیطالـس  نا  لاق  نامرلا و  کلذ  یف  اـهتلاح  ءاـغلبلا  دـحأ  فصو 

هازغ هیبرغلا  رباعملا  نم  اهاتأ  اهتمرح و  اهتوق و  تدـقف  اذـکه  کلذ و  ریغ  نیذوعـشملا و  مـالک  عامتـسا  ءاـسنلا و  هرـشاعمب  هدرفنم 
دق ناک  يذـلا  یـسوواطلا  شرعلا  اهنم  هبیجعلا و  اهنئازخ  اوبهن  سرفلا و  نم  موق  اـهءاج  عفادـم و  نودـب  تتاـب  یتلا  اـهتورث  اوبلـسیل 

رخفأب هعصر  ابروأ و  عانص  قذحأ  هعنص 
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یلا کلذ  دـعب  تلـصتا  و  رونلا ..  لبجب  هامـسملا  نمث  اهلداعی  یتلا ال  همیرکلا  هرهوجلا  اـضیأ  اـهنم  ادـنوکلک و  وأ  ادـنکلج  رهاوج 
هب أدـتبا  يذـلا  بارخلا  اوممتیل  لابجلا  یلاهأ  نم  مهریغ  ناتـسناغفأ و  یلاهأ  ضعب  اهاتأ  مث  نآلا ..  یلا  اـهیف  هظوفحم  یه  ارتلکنا و 

هعاجـش و تاذ  هیبرح  لئابق  اهنم  جرخف  دـنهلا  لحاوس  داجن  اـمأ  اـهیلع ..  اولوتـسا  هنطلـسلا و  نم  هفلتخم  ءاـحنا  یف  اوقرفت  سرفلا و 
هریثک بورح  دـعب  الا  زیلکنـالا  هوطـسل  عضخت  مل  دـالبلا و  تاوق  مهتوطـس  نم  تفجترا  اـملاط  نیذـلا  تارهملا  لـئابق  مه  هلاـسب و 

هتکلمم ءاحنا  لک  تسمأ  ریـصق  نامزب  هتوم  دـعب  بیزنروأ و  کلملا  مایأ  یف  ناکف  لابجلا  نم  لئابقلا  کـلت  جورخ  اـمأ  هدـیدش .. 
هفلتخم و نکامأ  یف  اهؤاسؤر  تکلم  رحب و  یلا  رحب  نم  دالبلا  یف  اهتکوش  تذـفن  اهکالمأ و  تدـتما  اهمـسا و  رکذ  دـنع  فجترت 
مهتکلمم و نع  هجراخلا  مهل  هرواجملا  دالبلا  لک  نوزغی  اوناک  مهنکل  مهدادـجأ و  تاداع  نع  اوعطقنی  مل  ءاـمظع  اـکولم  اوحبـصأ 

افصفص امئاق  اهنارمع  نیکرات  اهنوبهنی 

موجهلا یلا  يواسنرفلا  سویتروم  یلاو  هنودروبـال  رداـبف  ارتلکنا  اـسنرف و  نیب  برحلا  تبـشتنا  هرجهلل  قفاوملا 1178  هنس 1764  و 
امأ هیدف ..  تعفد  اذا  اهلالقتـسا  اهیلا  داعی  نأ  طرـشب  هیلا  تملـسف  راطقالا  کلت  یف  هیزیلکنا  هرمعتـسم  مظعأ  تناک  ساردـم و  یلع 
نا یلا  هتداق  هعماطم  ناف  الوأ  روکذملا  یلاولا  دصاقم  نع  فلتخت  دـصاقم  اذ  ناکف  هیواسنرفلا  يرـشی  دـنوب  هرمعتـسم  یلا  هلبود و 

بارخ یلا  لوؤی  ناک  امم  کلذ  نا  یفخی  اهیلاو و ال  وه  نوکی  نا  همیظع و  هدحاو  هکلمم  ناتـسدنه  کلامم  لک  لعجب  هلمأ  قلعی 
تآ ارجاـف  هـیلحم  حـلاوص  دـضعی  هناـب  ایعدـم  مهدـضعی  ناـکف  روـمأ  بـلط  یلا  ارـس  یلاـهألا  كّرح  هیزیلکنـالا و  تارمعتــسملا 

نا یلع  بارحلا  نم  هبیرق  هیزیلکنالا  حـلاوصلا  تسمأ  امیظع و  اـحاجن  رمـالا  هیادـب  یف  تحجن  یلاـهالا  نم  مهئاـفلح  نییوسنرفلا و 
یلع لمحف  یلاهالا  نم  هئامثالث  نییبروالا و  نم  لجر  ینئام  هطساوب  اهتصلخ  هیرکـسعلا  هفراعم  هتمکح و  فیلک و  تربور  هعاجش 

برحلا نفب  املاع  هلبود  نکی  مل  رـصحل و  هیلع  تددش  هتقیاض و  هدض  هدحتملا  شویجلا  نا  عم  اهیف  تبث  اهحتف و  توکرا و  هنیدم 
عبطلاب ناک  هیکلملا  همدـخلاب  اعلـضتم  ناک  هنا  عمف  روکذـملا  فیلک  تربور  امأ  یلاهالا ..  نم  داوق  یلا  لاتقلا  هرادا  ملـسف  اهباوبأ  و 

ایدنج
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یلع تلوع  رصنلا  لیبس  نم  امسق  تعطق  دق  اهنا  هکرشلا  تأر  املف  دنهلا  بیصن  ررقت  اذکه  رصحلا و  اوعفری  ناب  نیرـصاحملا  مزلاف 
لولح دنع  رایدلا و  کلت  نم  يوسنرفلا  ناطلـسلا  طقـس  هلیلق  نینـس  یف  لاحلا و  تایرورـض  هاعارم  يوعدـب  لاتقلا  نع  عجرت  نأ ال 

ریفغ ددع  هریثک و  لماعم  اهیف  ندم  تاذ  یه  اهریغ و  هلیمجلا و  لاغنب  هیالو  حتفت  نأ  نم  هیراجتلا  هکرشلا  کلت  تنکمت  هنس 1760 
قحتسی ام  رخأتلا  نم  فداصی  نا  نودب  دنهلا  یف  دادتمالا  یف  يزیلکنالا  ناطلـسلا  ذخأ  نامزلا  کلذ  نم  ریثک و  لخد  یلاهالا و  نم 

ناک نییبروالا و  نم  مهریغ  كالمأ  مهکالمأ  یف  نولخدی  هنـسف  هنـس  اوناک  هیبونجلا و  تاهجلا  لک  یلع  اولوتـسا  مهنا  یتح  رکذلا 
ماظتنا نا  رهظ  لاتقلا و  نیدایم  یف  ارارم  لئابقلا  کلت  اولباقی  ناب  زیلکنالا  مزتلاف  تارهملا  بئاص و  وبیت  یلامیاه و  مهئادعأ  دشأ  نم 

دی یلا  اـهترادا  نم  تلقتنا  هکرـشلا  یلع  دـنهلا  تصع  اـمل  و  نـیمظتنملا ..  ریغلا  نیلتاـقملا  ددـع  هرثـکب  یلاـبی  ـال  هیبروـالا  دوـنجلا 
هباب یف  کلذ  رکذیس  هموکحلا و 

نم نییسورلا  هموق  صلخ  بیهرلا  ناویا  ناف  یلامشلا  مسقلا  یف  امأ  و  هیبونجلا ..  ایسآ  یف  هیبروالا  هوقلا  مدقت  ههج  نم  ناک  ام  اذهف 
هتایانج ببـسب  لتقلاب  هیلع  مکح  ذا  قمرج و  هل  لاقی  قزقلا  نم  سیئر  یلع  ضبقلا  ءاقلا  کلذ  دـعب  قفتا  ایـسآ و  بوعـش  هطلـس  رین 

یف کلذ و  یلا  ایـسور  هتباجاف  ایـسآ  یلا  اهکالمأ  دـمی  همهم  همدـخب  اهل  موقی  هلیبس  تقلطأ  هنع و  تفع  اذا  هنا  ایـسور  هلودـل  لاـق 
مل مهیلع و  هرئادـلا  اهیف  تراد  هریثک  كراعم  اهیلاهأ  نیب  هنیب و  ترجف  ایریبیـس  هبراحمل  مهب  راس  قزقلا و  نم  اروهمج  عمج  لاحلا 
هنـس و  ناریإ ..  هاش  عم  هدـهاعم  تدـقع  هرداقلا و  هلودـلا  کلت  هطلـسل  هیلامـشلا  ایـسآ  لک  عضخأ  یتح  نامزلا  نم  لیلق  ـالا  ضمی 
یلع ناریا  هاش  هدـعاسمل  فاـق  هوق  قیرط  نع  رارج  شیجب  یـسورلا  ربکـالا  سرطب  روطاربمـالا  بهذ  هیرجه  قفاوملا 1135   1722
هرم تاذ  تلواح  اهنا  لیق  دق  ایسآ و  طساوأ  یضارأ  یف  اهمدق  ایسور  تعضو  اذکه  ناتسناغفأ و  یلاهأ  نم  هدالب  یلع  اولمح  نیذلا 

ام سراف  مسال  عجرأ  هریـصق  ههرب  یف  هناف  کلذ  نع  اهتقاعأ  هتاراصتنا  هتوق و  هاش و  ردان  طاشن  نا  ریغ  ناریإ  دالب  یلع  یلوتـست  نا 
بلسلا نم  هلیقث  لامحاب  هدالب  یلا  عجار  وه  هشیج و  نم  هاصعلا  ضعب  هلتقف  یهلد  تغلب  یتلا  هتاحوتفب  دحملا  نم  هل  ناک 
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هلقتسم هکلمم  ناتسناغفا  دالب  هاش  ردان  عابتأ  دحأ  دمحأ  لعج  اهدودح و  یلا  ناریا  تعجر  اذکه  نیمثلا و 

هبراحملا کلت  هیاهن  یف  دنهلا و  یف  تارهملا  لئابق  هبراحمب  ارتلکنا  تلغش  رشع  عساتلا  يأ  يراجلا  نرقلا  نم  لوالا  عبرلا  یف  اذه و 
انادلب اهکلامم  یلا  تمض  دنـسلا و  ناتـسناغفأ و  نیـصلا و  تبراح  نرقلا  کلذ  نم  یناثلا  عبرلا  یف  دالبلا و  هلاح  میظنت  نم  تنکمت 
هیرجه قفاوملا 1274  هنس 1857  یف  و  سفن ..  نویلم  یتئام  وحن  ایـسآ  یف  اهتوطـسل  تعـضخأ  هریغـصلا  هیادبلا  کلت  دعبف  هعـستم 

هنتفلا کلت  نارین  تدـمخأ  نا  دـعب  همارـصلاب  مهبیدأت  یلا  تردابف  اهیف  نینطاق  اوناک  نیذـلا  زیلکنالاب  تکتف  اـهیلع و  لاـغنب  تصع 
لیصفتلاب اهرکذ  یتأیس  یتلا 

یف اهیلع  اوطلـست  یتلا  لئابقلا  یف  اهتوطـس  ذافنا  اهناکرأ و  دیطوت  مهتموکح و  میظنت  یف  نرقلا  اذـه  یف  اولغـش  دـقف  نویـسورلا  امأ 
زیلکنالا و دیب  یه  بونجلا  یف  هوقلا  هینازیمف  قرشلا  یف  یلوالا  هوطسلا  زیلکنالا  نییسورلل و  نا  یفخی  هراقلا و ال  طساوأ  ایروشنم و 
قفاوملا 1282 و 1865  هنـس 1864  فاق  هوق  لابج  یلع  تلوتـسا  اهنا  یتح  اهکالمأ  دـیزت  لازت  ـال  یتلا  ایـسور  دـی  یف  لامـشلا  یف 

دنهلا ایـسآ و  طساوأ  حاتفم  یه  ناریا و  دالب  یف  ذوفنلا  هوطـسلا و  نم  لوـالا  زکرملا  ناتروکذـملا  ناتلودـلا  تعزاـنت  دـق  هیرجه و 
تدطو دق  نیصلا و  یف  ذوفن  مظعأ  ایـسورل  امهتآارجا و  امهتاکرح و  یلع  افقوتم  قرـشملا  لبقتـسم  نوکی  نا  نم  دب  هیلامـشلا و ال 
قفاوملا هنس 1857  تدقع  هدهاعم  هطساوب  ناریا  یقرش  یف  نیبزق و  رحب  نم  هیبونجلا  ههجلا  یف  هعقاولا  تایالولا  یف  اهناطلس  ناکرأ 

تاـکرحلا و کـلت  دـیدجتب  یتأـت  هیلخادـلا  بورحلا  تناـک  اـمبر  هـنا  ریغ  يرخأ  لود  هسایــس  یف  نولخادـتی  ـالف  نوینیــصلا  اـمأ 
نینسلا یف  ترج  یتلا  هیسورلا  رومالا  حیضوتل  ایسآ و  لاوحأ  اهرییغت  نع  الضف  ابروأ  یصاقأ  یف  ترثأ  دق  یتلا  همیظعلا  تارجاهملا 

لوقنف یتأی  امیف  اهیف  يرجت  تناک  امبر  یتلا  هیسایسلا  تاکرحلا  كاردال  اهب  هقلعتملا  همهملا  ثداوحلا  رکذ  نم  دب  هرخأتملا ال 

نابایلا و نیـصلا و  ممأ  یه  هفرـص و  هیویـسا  هموکحل  هعـضاخلا  همیظعلا  ممألا  نم  ممأ  ثالث  الا  ماـیالا  هذـه  یف  ایـسآ  یف  سیل  هنا 
هیبروالا تالصاوملا  نع  هدیعب  تناک  نا  دعب  ناریا و 
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نا نونظملا  لاح و  یلا  لاـح  نم  لاـقتنالا  یف  ناتذـخآ  ناـبایلا  نیـصلا و  نیتروکذـملا و  نیتراـقلاب  هلـصتم  تحبـصأ  هیناـکرمالا  و 
تسبتقا هیبروالا و  تالصاوملل  اباوبأ  تحتف  دق  ناریا  کلذک  رـشع و  عساتلا  نرقلا  یف  هیخیراتلا  امهثداوح  مهأ  نم  نوکی  امهلاقتنا 

هاره یلع  لمح  دمحم  تسود  روهـشملا  اهریمأ  نال  ناتـسناغفأ  دودح  یلا  يدنج  فلأ  نیرـشعب  تثعب  هنس 1863  اهتاماظن و  ضعب 
کلذ دعب  تام  هنا  یلع  هروکذـملا  هنـسلا  نم  سیام )  ) رایا یف 26  هونع  اهیلع  یلوتساف  اهلالقتـسا  اتنمـض  ناریا  ارتلکنا و  نوک  لاح 

دالب لک  یف  لاحلا  مهل  تدبتساف  نییناغفالا  نییناریالا و  نیب  برح  بشتنت  مل  یناریالا و  رکسعملا  یلا  هاره  مکاح  أجتلاف  مایأ  هثالثب 
ناسارخ یلع  موجهلل  زهجتلا  یف  اوذخأ  هاره و 

لاجر هعبرأ  اهلخد  هروکذملا  هنسلا  یفف  مهتداضم  بناجالا و  هرکب  اهباحصأ  رهتشا  املاط  ایسآ و  طساوأ  نادلب  نم  یهف  يراخب  امأ 
هیقرشلا ایریبیس  یلاو  ترمأ  کلذب  ایسور  تفرع  املف  اونجـس  مهیلع و  ضبقلا  یقلأف  اهیف  ریرحلا  دود  هیبرت  یف  اوثحبیل  نایلاطیالا  نم 

مهصیلخت لیبس  یف  هدهج  غرفی  ناب 

هینیصلا نیصلا  یف  هروث  مهیلع  تجیهأ  هنسلا  کلت  یف  ایـسآ و  یف  مهکالمأ  عیـسوت  لیبس  یف  مهـسفنأ  اودهجأ  دقف  نویوسنرفلا  امأ 
وه ایدوبماک و  کلم  رازف  دالبلا  کلت  یف  هیوسنرفلا  هسایـسلا  سیئر  رایدـنارک  لاریمالا ال  ناک  هریـصق و  هدـم  یف  اـهنارین  اودـمخاف 

کلت یف  هراجتلاب  مایقلاب  هقلعتم  اسنرفل  اقوقح  هدهاعم  یف  ررق  هناف  بوغرملا  نم  رثکأب  زاف  هیـسایس و  روماب  هرباخ  مانأ و  کلم  ودع 
اذا ادج  لیلق  مسر  عفدب  هیوسنرفلا و  هلودلل  اولغتشا  اذا  اناجم  هعستملا  اهتاباغ  یف  لاغتشالا  رمأ  مهیلا  کلملا  ضوف  هعستملا و  دالبلا 

هیساحنلا نداعملا  نم  ینغأ  یه  اهیف و  هیساحنلا  نداعملا  لاریمالا  راز  دق  هدالب و  یف  ریفـس  هماقاب  اسنرفل  حمـس  مهـسفنال و  اولغتـشا 
یتلا هبـسنلاک  اهیلا  هتبـسن  لعج  هدایـسلاب و  اهل  رقأ  اهکلم  نا  یتح  اسنرف  هیامح  تحت  اهلک  هکلمملا  تحبـصأ  ابروأ و  یف  هدوجوملا 

قاروالاب رهط  دـق  هنا  اهلوقب  اسنرف  هیلع  تدرف  هل  وه  امنا  ایدوبماک  یلع  هدایـسلا  قح  ناب  مایـس  کلم  یعداف  ماـنأ  نیب  هنیب و  تناـک 
کلت یف  ررقت  دـق  و  مایـسل ..  هتیعبت  نم  مدـقأ  یه  هدالب  یلع  اسنرف  تلوتـسا  یتلا  هینیـصلا  نیـصلا  کلمل  اـهکلم  هیعبت  نا  هیمـسرلا 

اهیف میقت  نا  اسنرفل  قحی  هنا  هدهاعملا 
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نم يوصقلا و  دنهلا  یف  رهنالا  مهأ  یلع  هدئاس  اهلعجی  هنال  همهملا  رومالا  نم  کلذ  اهمساب و  یمـسملا  رهنلا  ئطاش  یلع  هرمعتـسم 
دودحلا یقتلتـس  نرق  عبر  نم  لقأ  یف  هنا  کلذ  نع  هیزیلکنالا  دئارجلا  تلاق  دـق  هینید و  رومأ  یف  کیلوتاکلل  هیرحلا  حـنم  اهطورش 

مایس امروب و  نیب  هیوسنرفلا  دودحلاب  هیزیلکنالا 

دنقوخ و عقاوم  مهأ  نم  یه  کیـشب و  هعلق  تحتف  هروکذـملا  هنـسلا  یفف  ایـسآ  طساوأ  یف  اهکالمأ  عیـسوت  نع  ایـسور  عطقنت  مل  و 
نا یلع  تاونـس  ثالثب  کلذ  لبق  اهیلع  تلوتـسا  دق  تناک  نامکرتلا و  ههج  نم  ریخلا  يونت  اهنا ال  یلع  لدـی  اهیلع  ایـسور  ءالیتسا 

يرج نم  لجو  یف  تتاب  ارتلکنا  ایـسآ و  طساوأ  یف  ایـسور  تاحوتفب  اهرـساب  ایندـلا  تمتها  دـق  و  هونع ..  اـهوعجرتسا  نییدـنقوخلا 
نع اهعنمی  ناک  يذلا  میظعلا  زجاحلا  مدهل  هطـساو  هرجهلل  قفاوملا 1281  هنس 1864  هکارجلا  ایـسور و  برح  هیاهن  تناک  کلذ و 
نا دعب  ایـسآ  یف  لوالا  ذوفنلا  باستکا  وه  مهم و  دصقم  لاون  نم  کلذـب  تنکمت  دـق  فاق و  هوق  لبج  وه  اهکالمأ و  هرئاد  عیـسوت 
یف ارارج  اشیج  اهـسفنل  تلعج  موجهلا و  یلع  تلوع  هیـسکرجلا  برحلا  کلت  هیاهن  دعب  ناتـسکرت و  یف  اهتموکح  ناکرأ  تدـطو 

ناخلا اهل  ملس  دالبلا و  یلع  تلوتسا  هعلق و  دعب  هعلق  تحتفف  دنقوخ  یلع  لمحتل  کلذ  هردق و  شیج  اهیف  اهل  نکی  مل  ایسآ  طساوأ 
نوک لاح  ناتسکرت  دالب  نم  نیتیناح  یلع  تلوتسا  دق  ایـسور  تناک  هنس 1864  یف  اذکه  اهل و  اعـضاخ  هتلعج  هتخت و  یلا  هتعجراف 

طـساوأ یف  اهتحتف  یتلا  دالبلا  یف  تأشنأ  مدـقتلا و  نع  ایـسور  عطقنت  مل  هنـس 1865  یف  اهل و  فیلح  وه  ناخ  مکح  تحت  يراـخب 
رایا یف  هیناتسکرت و  هیسور  هیالو  ایسآ 

[ سبام ]

لاتقلا نادیم  یف  لتق  يذلا  دنقوخ  ناخ  شویج  ترسک  هنسلا  هذه  نم 

دتشا هنـس 1865  یفف  لالقتـسالاب  ابح  هینیـصلا  هکلمملا  یلع  نایـصعلاب  اورهاج  دـق  نیـصلا  نم  ياـثنب  یف  نوملـسملا  ناـک  اذـه و 
هیرجه و قفاوملا 1279  هنـس 1862  تناک  مهنایـصع  هیادب  هلیوط و  هدم  مهـسفنأ  اودـهجأ  نا  دـعب  میظع  حاجنب  اوزاف  مهنایـصع و 

میظع لجو  یف  تسمأ  نیصلا  همصاع  نا  یتح  هیلامش  هینیص  دالب  نایصعب  اوعفتنا 

هراجتلل هدالب  روغث  نم  نیدیدج  نیرغث  حتفب  نابایلا  روطاربمأ  حمس  هنسلا  کلت  یف  و 
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یتلا هیزیلکنالا  دـنهلا  یف  صوصخلا  یلع  کلذ و  ریغ  هیقربلا و  كالـسالا  هیدـیدحلا و  قرطلا  یف  ابروأ  مدـقت  اهیف  رهظ  هیبروـالا و 
ترج ابروأ و  دنهلا و  نیب  یقربلا  کلسلا  ءاشنا  مت  هروکذملا  هنسلا  نم  طابش  رهش  یف  کلذ و  یف  اکرمأ  ابروأ و  یکاحت  تحبـصأ 

قیرطلا ءاشناب  هموکحلا  تنذأ  ناریا  یف  یلاهالا و  اهب  شهد  هدیدجلا و  هیدیدحلا  قیرطلا  تهتنا  اهیف  هعاس و  یف 24  تارباخملا  هیف 
ياغناش یف  لوالا  يراخبلا  بکرملا  ینب  نیصلا  یف  افلز و  سیلفت و  نیب  یلوالا  هیدیدحلا 

تبلط ایسآ  طساوأ  لئابق  نا  لاقی  هنا  یتح  همهم  يرخأ  نکامأ  دنقـشت و  هنیدم  ایـسور  تحتف  هیرجه  قفاوملا 1283  هنس 1866 م  و 
هکلمملا تاساسأ  تعزعزت  یتح  نیصلا  یملسم  هروث  تدتشا  هنسلا  هذه  یف  ایسور و  دص  یلع  مهفعست  ناب  ارتلکنا  یلا 

یف امأ  هیناکرمالا ..  هدحتملا  تایالولا  ایسآ و  یقرش  نیب  اهبکارم  يرجتل  هبترم  هیراخب  بکارم  هکرـش  تئـشنأ  هیرجه  هنس 1284  و 
هدیدج اروغث  حـتفف  رـصعلا  اذـه  لهال  قفاوم  برـشم  وذ  وه  هنـس و  ( 16  ) هرمع باش  کلم  هفلخ  خیـشلا و  کـلملا  تاـمف  ناـبایلا 

نم نوریثک  بهذ  سیراـب و  ضرعم  یلا  هیناـبای  تـالوصحم  عئاـضب و  تلـسرأ  كرمنادـلا و  عم  هدـیدج  هدـهاعم  دـقع  جـنرفالل و 
ناک ایسآ  طساوأ  یف  ایسور  ذوفن  هیراجت و  بابسأ  لیهستل  هیناکرمالا  هدحتملا  تایالولا  یلا  يرخأ  هرافـس  تلـسرأ  هیلا و  نیینابایلا 

تایناخلا کلت  مض  رظتنی  کلذل  اهدصت و  نأ  ردقت  ایسآ ال  طساوأ  تایناخ  نا  مولعملا  نم  عستت و  تناک  اهتایالو  کلذک  دادزی و 
نا یلا  يوصقلا  دـنهلا  دـالب  ائیـشف  ائیـش  اوحتفی  نا  یه  مهتـسایس  نأ  رهظ  دـقف  نویـسنرفلا  اـمأ  ارتلکنا ..  یلا  اـمإ  ایـسور و  یلا  اـمإ 

هیطاولا هینیصلا  نیصلا  حتف  اومنی  نا  نم  اونکمت  هیرجه  قفاوملا 1284  هنس 1867 م  یف  مهناف  اهلک  اهوکلمی 

نم لود  عست  الخ  نییبروالا  دـی  یف  اهلک  تسمأ  دـق  کلذ  عم  ابروأ و  هحاسم  فاعـضأ  هسمخ  یه  ایـسآ  هحاـسم  نا  مولعملا  نم  و 
نا يرت  نیـصلا  نع  رظنلا  انعطق  اذاف  مایـس ..  امروب و  مانأ و  نابایلا و  نیـصلا و  ناتـسناغفا و  يراـخب و  اویحت و  ناریإ و  یه  اـهلود و 
اهل یتلا  هیبروالا  لودلا  امأ  اهرئاس ..  ایاعر  نم  رثکأ  اهیف  زیلکنالا  ایاعر  لودلا و  لک  كالمأ  نم  عسوأ  یه  ایسآ  یف  ایسور  كالمأ 

( لوأ مجنم  - 10  ) ارتلکنا ایسور و  هیلعلا و  هلودلا  یهف  ایسآ  یف  طلست 
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لود یلع  اهلود  لالقتسا  فقوتی  کلامم  مایس  امروب و  ناتـسناغفأ و  يراخب و  اویخ و  نا  یف  بیر  اینابـسأ و ال  ادنالوه و  اسنرف و  و 
دربلا میظنت  هیقربلا و  كالـسالا  هیدیدحلا و  قرطلا  هرئاد  عاستا  اهتعبت و  نم  دعت  اهنا  یتح  میظع  ذوفن  اهیف  اهل  ناک  کلذـل  هیبروأ و 

اهتراجت لاخدا  اهنم و  ابروأ  بیرقتب  رصعلا  اذه  ندمت  نم  اهبرقی  ایـسآ و  هلاح  یف  موی  لک  رثؤی  امم  کلذ  ریغ  بکارملا و  ریثکت  و 
ایعانص ایسایس و  هرخأتم  انادلب  هیقتملا  ابروأ  تاعونصم  لوخد  نع  أشنی  يذلا  یلاملا  رسعلا  نم  رطخ  یف  اهرثکأ  عوقو  عم  اهیلا 

یتلا برحلا  ناف  اهیضارأ  فصن  وحن  تناک  اهنا  عم  ایسآ  یف  هیبروالا  لودلا  كالمأ  تدادزا  هیرجه  قفاوملا 1285  هنس 1868 م  و 
اهنا ال هفیعـضلا  ایـسآ  طساوأ  لودل  تنیب  دق  ایـسور و  یلا  اهمـض  هکالمأ و  رثکأ  بلـسب  تءاج  يراخب  ریمأ  ایـسور و  نیب  تبـشتنا 
يراخب و تیقب  امل  امهفالتخا  ول ال  ارتلکنا و  ایسور و  امه  ایسآ و  یف  دادتمالا  یف  نیتذخآلا  نیتمیظعلا  نیتلودلا  اهنع  عفدت  نأ  ردقت 

نم لصتم  عازن  یف  ارتلکنا  ایسور و  هوطـس  تناک  اهیف  و  اهلالقتـساب ..  هعتمتم  هیویـسألا  نادلبلا  نم  اهریغ  ناتـسخولب و  ناتـسناغفأ و 
قیدص یلع  ریـشل  لاحلا  تدبتـسا  اهتیاهن  یف  و  هتدفح ..  دـمحم و  تسودـلا  دالوأ  نیب  تبـشتنا  ناتـسناغفأ  یف  هیلهأ  هیلخاد  برح 

ارتلکنا

هیقیرفا یقرـش  نم  هعـساو  دالب  مجعلا و  جـیلخ  رئازج  نامع و  لک  یف  هذـفان  هتوطـس  برعلا و  دالب  یف  مکاح  يوقأ  طاقـسم  ماما  و 
دق برعلا و  دالب  طساوأ  نم  مسق  یلع  اولوتسا  دق  نیذلا  نیملسملا  قرف  يدحا  نییباهولا  سیئر  هفلخ  هموکحلا و  یـسرک  نم  درطف 

راطقألا کلت  اهتأر  یتلا  تاموکحلا  مظعأ  نم  تحبصأ  هیلا و  طاقسم  دالب  تمض 

اهبابـسأ و اهقئاقح و  یلع  اوفقی  نا  نودوی  ارتلکنا و  ایـسورب و  هقلعتم  اهنا  نوملعی  ایـسآ و  طـساوأ  هلئـسمب  نوعمـسی  عیمجلا  اذـه و 
رخأت امهیلا و  راشملا  نیتلودلا  يدحا  دیب  هراقلا  کلت  طساوأ  یف  هعقاولا  هریغصلا  لودلا  عقت  نا  نم  دب  هنا ال  لوقنف  هرظتنملا  اهجئاتن 
یتلا ایـسآ  طساوأ  هلأسم  یه  هذه  اهیلا و  نادلبلا  مضب  يرخالا  قوفت  امهتیأ  یف  روصحم  بیرلا  امهنیب و  يراجلا  فالخلاب  اهطوقس 

تمض اذاف  رصعلا  اذه  لئاسم  مهأ  نم  تحبصأ 
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نم فوخ  نم  ام  هنا  يزیلکنالا  دنهلا  ریزو  راشتسم  لاق  دق  نییـسور و  اهیلاهأ  لعج  نامزلا  رورمب  اهیلع  لهـسی  يوقتت و  ایـسور  یلا 
هبعـص یه  لیم و  هئامنامث  وحن  اهتفاسم  ادالب  ایـسآ  یف  نیتلودـلا  كالمأ  نیب  نأل  ارتلکنا  ایـسور و  نیب  رـضاحلا  یف  مالـسلا  ریدـکت 

رحب لک  یلع  تلوتسا  دق  ایسور  نا  لاوحألاب  نیفراعلا  دحأ  لاق  دق  هنا  یلع  امهکالمأ  نیب  اعقاو  امیظع  ازجاح  تحبصأ  کلاسملا و 
ریسم نع  هینغتـسم  هیراخب  بکارم  هطـساوب  دنهلا  یلع  لمحلا  اهیلع  لهـسی  نوحیج و  رهن  یلع  مزراوخ و  وأ  لارا  رحب  یلع  نیبزق و 
تحت هفیلح  اهلعجت  وأ  اهیلا  اهمـضت  نا  دـعب  ناتـسناغفأ  یلامـش  یلا  بکارملاب  اـهدونج  تلقن  اذاـف  ایـسآ  طـساوأ  یف  اّرب  اـهرکاسع 

همهملا زکارملا  نم  ناتسناغفأ  تحضأف  دنهلا  یلا  لوصولا  اهیلع  لهسی  لباک  یلا  وأ  اهتیامح 

ایـسور نا  لاقی  قرحلا و  عست  دودـحلا و  یلع  ناریإ  هیلعلا و  هلودـلا  نیب  مهم  فالخ  عقو  هیرجه  قفاوملا 1286  هنس 1869 م  یف  و 
لکشملا فرصف  اهدصاقمل  ادیهمت  هلأسملا  کلت  لعجت  نأ  یف  بغرت  تناک  اهنا  لابی  ضعبلل  رطخ  هنا  یتح  ناریإ  یلا  لیمت  تناک 

لودلا هلخادم  یلاعلا و  بابلا  همکحی 

دایدزاب تءاج  دـق  ایـسآ و  نع  اهتلـصف  هریزج و  هیقیرفالا  هراـقلا  تلعج  یتلا  سیوسلا  هعرت  حـتف  وه  اّدـج و  مهم  رمأ  يرج  اـهیف  و 
هیروس تالوصحمب  ترمضأ  هیروس و  رصم و  هراجتب  لیلقب  سیل  اررض  تقحلأ  هیبرغلا و  هیبونجلا  هیبونجلا و  ایـسآ  هراجت  یف  میظع 

یتلا هریثکلا  فیراصملا  دبکت  نودب  هریغ  نم  هنم و  ابروأ  یلا  دراولا  هرثک  هطساوب  کلذ  ریغ  ریرحلا و  راعـسأ  طوبهب  اهکالمأب  یتح 
ینغتـساف هریثک  لامعأ  یف  میظع  رییغتب  یتأ  قرـشلا و  یـصاقأ  یف  هراجتلا  جّور  دـق  هنا  ریغ  هلیوط  قرط  یف  دورولاـب  اهدـبکتی  ناـک 

هدودحم ریغ  ابورق  هیمومعلا  قرطلا  کلت  یف  تراس  نا  دعب  ماشلا  بلح و  دادغب و  لفاوق  نع  ملاعلا 

ناف هدـیدج  تاحوتفب  مایقلاب  تنتعا  امم  رثکأ  ایـسآ  طساوأ  یف  اـهتحتف  یتلا  نادـلبلا  لاوحأ  ریرقتب  ایـسور  تنتعا  هنـس 1870  یف  و 
اسنرف زفت  مل  بناجألا و  یلع  هعیظف  هریثک  تایدعت  تعقو  نیصلا  یف  و  هیسور ..  ادالب  یحضأ  دق  هلقتسملا  رتتلا  دالب  نم  اریبک  امسق 

تحتف اقرط و  نابایلا  تأشنأ  و  هریثک ..  تابوعص  هاناعم  دعب  ّالإ  هیضرتب  ارتلکنا  و 
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یف ناـخ  بوقعی  دـمحم  لالقتـسا  مث  هنـسلا  هذـه  یف  و  اـکرمأ ..  اـبروأ و  مصاوـع  ضعب  یلا  مهتلـسرأ  ءارفـس و  تنیع  سرادـم و 
هنـس 1869 هیلوج )  ) زومت یف 13  هنا  یتح  هیلا  اهمض  نیـصلا و  یلع  تاعطاقم  ضعب  نایـصعب  کلذ  رغـشک و  ناخ  وه  ناتـسکرت و 

الیم اهتحاسم 765  رئازج  ضعب  اهیلا  ارتلکنا  تمض  هنـسلا  هذه  یف  و  اهنع ..  تلـصفنا  ناتـسکرت  ناب  هیمـسرلا  نیـصلا  هدیرج  ترقأ 
سفن فالآ  هسمخ  اهناکس  ددع  اعبرم و 

ءارفـسلا نا  یتـح  ناـبای  یف  ندـمتل  مدـقتب  قلعتی  اـمیف  صوـصخلا  یلع  همهم و  روـمأ  ایـسآ  یف  اـهیف  ترجف  هیرجه  هنـس 1288  امأ 
تناک بناجألا  تبرق  هموکحلا  نأ  عم  و  کلذ ..  ریغ  لماعم و  سرادـم و  هیدـیدح و  قرط  اهیف  تأـشنأ  اـهکلم و  اوهجاو  بناـجألا 

دالب یف  اوملعتیل  انابش  تلـسرأ  نابایلا و  کلاسم  کلـست  نأ  یف  تذخأ  دق  نیـصلا  و  یلاهألا ..  ناک  کلذک  نیدلا و  همدخ  داضت 
هنبا حتف  سیام )  ) رایا یفف  ناخ ..  بوقعی  دمحم  یصاعلا  هنبا  اهناخ و  ّیلع  ریش  نیب  هیلهأ  برح  تبشتنا  ناتـسناغفأ  یف  و  جنرفالا .. 

هتغب و تلخادـت  کلذـلف  ّیلع  ریـش  هیبأ  رادـقمب  اهحلاوص  یعاری  ناـخ ال  بوقعی  نأ  اهدـنع  ررقمف  ارتلکنا  اـمأ  همهملا  هاره  هنیدـم 
هلودل ناف  مامتها  ءانتعاب و  ناتسناغفأ  لاوحأ  نابقارتف  ارتلکنا  ایسور و  امأ  هاره ..  مکاح  هیبأ  رمأب  ناخ  بوقعی  نیعف  فالخلا  تفرص 

يرن کلذ  عم  دادولا و  هبحملاب و  نارهاظتت  نیتلودلا  نا  برغتسملا  نم  ایسآ و  طساوأ  یف  هوقلا  نازیمب  اهیلا  لیمت  اهیلا  اهمـضب  یتلا 
 .. ناخ ّیلع  ریش  دضعت  ارتلکنا  نوک  لاح  اّیونس  اشاعم  هل  عفدت  فیخملا و  ّیلع  ریش  رطانم  ناخ  نمحرلا  دبع  تآاعدا  دنـست  ایـسور 

صلختلا یلا  دنهلا  یف  نیملسملا  لیم  نم  هارت  امم  ایسآ و  طساوأ  یف  ایـسور  مدقت  نم  اّدج  یفخت  ارتلکنا  نأ  رهظ  هنـسلا  کلت  یف  و 
ضورفلا مهأ  نم  دنهلا  نم  زیلکنالا  درط  اوبسحی  ناب  سانلا  نومّلعی  مهنا  رهظ  دق  دنهلا  یف  نییباهولا  همکاحمب  هناف  اهل  عوضخلا  نم 

مهل نیداضم  اهیف  نوملسملا  نوکی  مهدرط  دنهلا  لواحت  ام  دنع  هنا  نم  نوفاخی  زیلکنالا  نا  یتح  هینیدلا 

ءانع و رقف و  دیدش و  قیض  یف  دالبلا  تسمأف  اهنم  مظعأ  هعاجم  ثدحت  مث  هفیخم  هعاجم  ناریإ  یف  تلـصح  هروکذملا  هنـسلا  یف  و 
هنس 1289 طساوأ  یف  ّالإ  کلذ  هتنی  مل 

نولواحی اوناک  نیذلا  نیملسملا  یلع  راصتنالا  نم  نیصلا  تبکمت  هروکذملا  هنسلا  یف  و 
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لالقتسالا

عنمت یتـلا  قـفاوملا 1240 ه  هنـس 1824 م  طورـش  ضعب  اهب  تلطبا  ادنالوه  ارتلکنا و  نیب  هدـهاعم  تدـقع  هنـس 1288  رخاوأ  یف  و 
کلذ ریغ  هرطموس و  یف  اهکالمأ  عیسوت  نع  ادنالوه 

اهب تمض  حلص  هدهاعم  تدقع  اهتحتف  نا  دعب  هناف  اویخ  یلع  ایسور  لمح  ببسب  ایسآ  كالمأ  یف  دیدج  رییغت  ثدح  هنس 1289  و 
اویخ حتف  جئاتن  نم  و  اهدی ..  نم  ناتـسکرت  تایناخ  صلخت  یلا  لیبس  هنا ال  سانلا  دکأت  اهذوفن و  کلذـب  داز  هعـساو و  ضرأ  اهیلا 

يذـلا اویخ و  یف  ایـسور  حاجنک  هرطموس  هریزج  نم  نیـشتا  ناطلـس  یلع  مهتلمح  یف  نویدـنالوهلا  حـجن  مل  اهیف و  هیدوبعلا  لاـطبا 
دنع نیشتا و  یف  ئـشب  زفت  مل  هنـسلا  هذه  یفف  ارتلکنا ..  نیب  اهنیب و  تدقع  یتلا  هدیدجلا  هدهاعملا  وه  امنا  کلذ  نم  ادنالوه  نکم 

نا نم  نیـصلا  تنکمت  هروکذملا  هنـسلا  هیادب  یف  اهیلع و  دوست  نا  هدصاق  اهیف  اهلامعأ  هرئاد  تعـسو  اهدونج و  ترثک  هنـسلا  هیاهن 
ناطلـسلا یلاهألا و  نم  نیریثک  تلتق  مهتمـصاع  تحتف  ام  دنع  مهانرکذ و  يذـلا  نیـصلا  اوملـسم  مه  ياثنب و  یملـسم  برح  یهنت 

مهتلماعم یف  هءورملا  هیناسنالا و  قوقح  عارت  مل  اهنا  دیکأتب  لاقی  نامیلس و 

نیصلا روطاربمأ  بناجألا  ءارفـسلا  ضعب  لباق  دق  دیبعلا و  هراجت  لاطبا  یلع  ارتلکنا  عم  اقفتا  دقف  رابجنز  بحاص  طاقـسم و  ماما  امأ 
هیراجلا هداعلا  فالخب 

نأ یلع  هنأش  هتکرت و  رخآلا  فصنلا  یلامـشلا و  هیناحلا  فصن  یلع  تلوتـسا  اهناخ و  تعلخ  دـنقوخ و  ایـسور  تحتف  هنس 1292  و 
وأ هیناخلا  لک  مض  کلذ  نع  جتنی  امبر  اهیلع و  لمحلا  دصقب  هنـس 1293  یف  اهدونج  رثکت  نأ  یلع  اهتلمح  دق  اهیلع  هلهأ  تایدعت 

اهیلا اهرثکأ 

[ شآ ]

تاشال هنیدم  یه  لاق  انه و  امک  هزمهلا  يأ  تدـم  امبر  هففخم و  نیـشلا  حـتفلاب و  لاق  فلؤملا و  اهرکذ  هنکاس ..  همجعملا  نیـشلا 
بـساکم هقدحم و  راوسأ  اهل  رادقملا و  هطـسوتم  هنیدم  یه  شآ و  يداو  هنیدم  لاق * ههزنلا و  یف  یـسیردالا  اهرکذ  و  سلدنألاب .. 

لامعأ نم  یه  شآ و  يداوب  فرعب  همیدـق  هنیدـم  مسا  شآ  یناتـسبلا  لاـق  و  يرجلا ..  مئاد  ریغـص  رهن  اـهل  هقفدـتم و  هاـیم  هقنؤم و 
يداو اضیأ  اهل  لاقی  سلدنألاب و  هطانرغ 
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هطانرغ هنیدم  نم  یقرشلا  لامـشلا  یلا  ارتم  ولیک  دعب 65  یلع  اهعقوم  راهنألا  نیتاسبلا و  اهب  تقدحأ  دق  هلیلج  هنیدـم  یه  تاشألا و 
همسن و فالآ  هرـشع  اهناکـس  ددع  رونیم و  اناید  داوغ  رهن  یف  بصی  يذلا  سداوغ  رهن  یلع  ادافان  ارایـس  نم  یلامـشلا  حفـسلا  یلع 
تاعارـشلا و ماخ  جـسنل  لماعم  ریرحلل و  لماعم  اهیف  اینابـسا و  دالب  یف  هیفقـسأ  مدـقأ  اهنإ  لاـقی  هیفقـسأ  هرئاد  زکرم  يراـصنلل  یه 

نم ذوخأم  وه  سداوغ و  مساب  نآلا  فرعت  اهتاهج و  لک  نم  روس  اهب  قدـحی  همیدـق و  هینامور  راـثآ  اـهب  کـلذ و  ریغ  ریماـسملا و 
اهلهأ هّللا  صخ  لاق  بیطلا و  حفن  یف  يرقملا  اهرکذ  دق  و  میدقلا ..  اهمسا  یشتا  نم  ذوخأم  کلذ  برعلا و  دنع  اهمـسا  شآ  يداو 

رازن نبا  نسحلا  وبأ  لوقی  اهیف  و  رعشلا ..  بح  بدألاب و  مالسالا ) مایأ  )

ءامعنلا کب  تضفأ  ام  ترکذأاملک  يدجو  جیهی  تاشألا  يداو 

ءادنألا هتاحفل  تدّرب  دقطّلسم  ریجهلا  کّلظ و  هّلل 

ءایفألا اهفرط  قرطتف  هنمهفحلب  زوفت  نأ  بغرت  سمشلا  و 

ءاطقر هیح  هتضن  خلس  هنأک  بابحلاب  مسبی  رهنلا  و 

ءامیإ هتابنج  یلع  ادبأاهلیمف  نوصغلا  هرذحت  كاذلف 

کلذ هب  هّللا  صخ  يذـلا  یناـیلجلا  حاـفتلا  هب  ندـملا و  یهاـضی  ریبـک  وه  هناـیلج و  نصح  شآ  يداو  لاـمعأ  نم  يرقملا و  لاـق  .. 
و الیم ..  شآ 12  يداو  نصحلا و  نیب  ءاقملا و  هحئارلا و  ءاکذ  معطلا و  هوـالح  رهوجلا و  مرک  مجحلا و  مظع  عمجی  وه  عضوملا و 

فرطلا یف  هعقاو  هعطاقم  شآ  و  روکذملا * خیراتلا  یف  نوینابـسالا  اهعجرتسا  مث  هیرجه  هنـس 895  یلا  برعلا  دیب  هنیدملا  تیقب  دق 
لاق یسیت ..  اینیجرف و  هیالو  دودحل  اهدودح  هقصالملا  هیناکرمالا  هدحتملا  تایالولا  نم  انیلوراک  ثرون  هیالو  نم  یبرغلا  یلامـشلا 
اهیف برغلا و  یف  نوتـسإ  لبج  یقرـشلا و  بونجلا  یف  ولب  لابج  هلـسلس  نیب  هریثک  لابج  اهیف  عبرم و  لیم  هئامتـس  اهتحاسم  یناتـسبلا 

مسالا اذهب  تیمس  نوسرفج و  اهتدعاق  هیرجه و  هنس 1215  هیسایسلا  اهلاوحأ  تمظن  دق  هبصخ و  ریغ  بلاغلا  یف  اهنا  ّالإ  هدیج  عارم 
هیرجه هنس 1188  هروکذملا  هعطاقملا  لامعأ  نم  انیلوراک  ثرومل  ایلاو  ناک  يذلا  شآ  لیئومصل  امارکا 
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بحاص ءاکح  تارفلا  رهن  یلع  مورضرأ  ءاول  یف  هبصق  شآ  هعلق  يأ  یس  هعلق  شآ  و  همسن * فالآ  هعـست  نم  وحن  اهناکـس  ددع  و 
دیـسلا هطلغ  شا ي و  هدام  یف  هسوماق  یف  يداـبازوریفلا  هرکذ  عضوم  ءاـی  هرخآ  هروسکم  همجعملا  نیـشلا  یـشآ  و  راـهدالا * راـثآ 

یسآ يأ  هلمهملاب  هباوص  لاق  هحرش و  یف  یضترملا 

[ فآ ]

هجرد و اـبرغ و 11  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 15  نیب 69  هعقاو  تارتمولیک  هتـس  اهربکأ  لوط  لیتنالا  رحب  یف  هریغـص  رئازج  ءافلاب *
نیداّیصلا نم  موق  الإ  رئازجلا  کلت  یف  میقی  كانه و ال  رثکی  مسالا  اذهب  ریط  نم  کلذب  تیمـس  لیق  ابونج ..  ضرعلا  نم  هقیقد   50

نییدنالوهلا

[ افآ ]

 .. هلقتـسم هکلامم  میلقالا  اذه  ناک  الاکنب و  جیلخ  نم  یقرـشلا  لحاسلا  یلع  ینیـصلا  دنهلا  دالب  یف  میلقإ  فلأ * همخفملا  ءافلا  دعب 
لوطلا نم  هقیقد  هجرد و 32  یف 93  هعقاولا  امروب  هکلمم  همـصاع  یلع  مسالا  اذه  قلطی  امروب و  هکلمم  تاعطاقم  نم  دعیف  نآلا  امأ 

هنیدم اهانعم  اروب و  اناتار  هیمـسرلا  اهتاباتک  یف  هیمروبلا  هموکحلا  اهیمـست  یلامـشلا و  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 51  و 21  یقرشلا 
لوح تینب  لصالا  یف  هنیدملا  نأل  کمسلا  هکرب  هانعم  او و  غناوهف  امروب  یلاهأ  هغل  یف  حیحـصلا  هنیدملا  مسا  امأ  همیرکلا  هراجحلا 

ثیحب ءافلا  میخفتب  افآ  اهوظفلف  جنرفالا  اهفرح  دق  هوآ و  اوأ و  اهوظفلف  دالبلا  کلت  نع  ءابرغلا  نویویسالا  اهفرح  دق  کمس و  هکرب 
يرحی يّدواریالا  رهن  ءام  نأل  هریزج  یف  هینبم  یه  ایلعلا و  نانسالا  یلا  یلفسلا  هفـشلا  مضب  ظفلت  یتلا  هیجنرفالا  ءافلاک  اهظفل  ریـصی 

رهن وه  اهقرـش و  یف  غن  تیملا  رهن  ءام  امدق و  نونامث  نانثا و  ناتئام و  فالآ و  هثالث  اهنم  برقلاب  هضرع  اهنم و  هیلامـشلا  ههجلا  یف 
ءام ابیرقت و  مدـق  هئامثالث  فالآ و  هثالث  هضرع  اهنم و  هیلامـشلا  ههجلا  یف  يرجی  يّدواریـالا  رهن  یف  بصت  هعرـسب و  ههاـیم  يرجت 

ههجلا یفاث  تیملا  رهن  ءام  هنیدملا و  راوسأ  تحت  يدواریالا  رهن  یف  بصت  هعرسب و  ههایم  يرجت  رهن  وه  اهقرش و  یف  غن  تیملا  رهن 
رهن نم  هایم  اـهب  يرجت  هعرت  هیقرـشلا  هیبونجلا  ههجلا  یف  اـضیأ و  هعرـسب  يرجی  هؤاـم  قیمع و  غن  تیملا  رهن  نم  عرف  وه  هیبونجلا و 

مسقنت و  هیمامالا ..  اهتهج  یف  هنیدملل  انصح  نوکتل  ترفح  دق  غن و  تیملا 
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فـصن لایمأ و  هسمخ  اهیحاوض  الخ  اهترئاد  هحاسم  یجراخلا و  یلخادلا و  وأ  یلفـسلا  يولعلا و  امه  نیمـسق و  یلا  هنیدـملا  کلت 
بارتلا نم  عفترم  ریغ  طئاح  روسلا  کلذ  لخاد  مادقأ و  هکمس 10  مدق و  فصن  امدق و  هعافترا 15  رجآلا  نم  روس  اهلوح  و  لیم .. 
لکایهلا روصقلا و  اهیفف  روسلا  لخاد  هعقاولا  هنیدملا  امأ  روسلا ..  میمرتب  هموکحلا  ینتعن  قدـنخلا و ال  ناکم  اهرهاظ  یف  هدـضعیل و 

امدق هولع 20  همیمرت  عطقنی  نیتم ال  روسب  طاحم  هموکحلا  زکرم  هیلدعلا و  هعاقو  هحلسالا  لمعم  اهنم  هیمومع  يرخأ  هینبأ  هیکلملا و 
کلملا و هنایـصل  وه  امنا  روسلا  کلذ  ءاـنب  و  نیتم ..  مکحم  وه  لوـالا و  عاـفترا  ردـق  هعاـفترا  بشخلا  نم  یلخاد  طـئاح  هدـضعی 

 .. كولملا لتق  نایصعلاب و  هرهاجملا  نتفلا و  هجاهإ  یلا  نولیمی  جایهلا  وعیرس  مهناف  هنیدملا  یلاهأ  تامجه  نم  هموکحلا 

هیجراخلا و بورحلا  ههج و  یلا  ههج  نم  اـهزکرم  لاـقتنا  هموکحلا و  تارییغت  ببـسب  لاـح  یلع  مهددـع  تبثی  اـملقف  اـهیلاهأ  اـمأ 
 .. مهلزانم ءانب  یف  همهم  تاریثأت  رومالا  کلتل  اریثک و  لقأ  نآلا  اـفلأ و  اروط 50  سفن و  فلأ  هرات 30  نوکیف  هیلخادلا  تاقاقشنالا 

هلیمجلا اهتریدأ  هبهذملا و  اهلکایهب  هنیزم  رظنملا  هلیمج  امروب  ندم  رئاسک  اهاری  اهنع  دیعب  وه  هنیدملا و  کلت  یلا  ناسنالا  رظن  اذا  و 
یهف ریماسم  نودـب  راجـشالا  ناصغأ  سبایلا و  بشعلاب  هینبم  هیند  خاوکا  اهرهاظ  یف  هعقاولا  تویبلا  نا  يری  اـهنم  اـند  اذا  هنأ  یلع  .. 

یلفسلا هقبطلا  یف  يری  و  رطملا ..  ءام  يرج  رارـضا  عنمل  ضرالا  حطـس  نع  الیلق  هعوفرم  اهلک  و  هلوهـس ..  هعرـسب و  لقنت  مایحلاک 
یف هینبم  یهف  ءاینغالا  ءاسؤرلا و  لزانم  امأ  بالکلا ..  طـبلا و  ریزاـنخلا و  نم  ریثکل  نکاـمأ  ضرـالا  حطـس  نع  اـهعفرل  هینبملا  اـهنم 

هموکحلا نأل  بناجالا  نم  نکی  مل  ام  رجآلاب  تویب  ءانبب  دـحال  حمـسی  و ال  رجـآلاب ..  هفوقـسم  هکیمـس و  هیبشخ  حاولأ  نم  بلاـغلا 
کلملل و  نوجـسلا ..  رهاظک  اهرهاظ  هلیلق و  اهیف  بناجالا  تویب  و  رجآلا ..  نم  ناک  اذا  مهتویب  یف  یلاـهالا  نصحتی  نأ  نم  فاـخت 

 .. دونهلا نم  لجر  هانب  يذلا  نا  لاقی  هکلمملا و  لکایه  رثکأ  انسح  قوفی  لکیه  اهیف 

ءامسلا منهج و  هروص  هتوم و  هیلع و  تأرط  یتلا  ثداوحلا  امادوغ و  هدالو  هروص  اهنم  هنقتم  ریغ  روصب  هنیزم  هناردج  قاور  هلوح  و 
هنیدملا کلت  یف  و  مهداقتعا ..  بسحب 
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هنیمیلا یلا  هیندـلا  نم  عئاضبلا  عاونأ  عیمج  اهیف  نأ  یلع  کلذ  ریغ  راجـشالا و  ناصغاب  هفوقـسم  خاوکأ  اهنزاخم  اهنیکاکد و  قاوسأ 
اهنکل هیدایتعالا و  هیفزخلا  هینآلا  ینیـصلا و  ریرحلا  نم  اهنوعنـصی  مهناف  اهیلاهأ  جـسن  نم  اهرخفأ  هیریرحلا و  تاجوسنملا  اهنم  ادـج 

الا هیضفلا  هیبهذلا و  سلاطالا  و  لاغنب ..  تاعونصم  نم  هرخاف  هیذالوف  ءایشأ  نیصلا و  یف  عونصملا  ینیـصلا  فزخلا  و  ادج ..  هدیج 
کلملا نا  یلع  هرواجملا ..  تاریهنلا  نم  طقتلی  توقای  رخاف و  طالب  نم  هعونـصملا  اـمادوغ  لـیثامت  نم  لـیثامتلا  هیقتم و  ریغ  اـهنأ 
لورتبلا وه  یندعملا و  تیزلا  و  دالبلا ..  سفن  نداعم  نم  ءابرهکلا  و  هل ..  یه  هنیعم  همیق  نع  دیزت  نمث  تاذ  هتوقای  لک  ناب  یعدـی 

دراولا عونصملا  ساحنلا  تالطملا و  سیطارقلا و  هفاجلا و  رامثالا  قبئزلا و  هروهشملا و  امروب  رابآ  نم  یناکرمالا  تیزلاب  فورعملا 
امأ ـالامحأ ..  هلماـح  وأ  تاـبکرم  هراـج  ناـکم  یلا  ناـکم  نم  هرئاـس  ناریثلا  سیماوجلا و  اـهعراوش  یف  يرت  و  نیـصلا ..  نم  اـهیلا 

بابساب امایق  کلملاب  روصحم  اهمادختساف  همصاعلا  هذه  یف  لایفالا  امأ  بوکرلل ..  الا  مدختست  الف  حومجلا  هریثکلا  هیوقلا  سارفالا 
ءاضیبلا و لایفالا  لک  بر  يوامـسلا و  لیفلا  بر  هیبهذـلا و  لجرلا  وذ  اهنم  هبرغتـسم  هریثک  باقلأ  کلملل  و  تامعنثلا ..  راختفالا و 

یلاهأ نا  یتح  ادـج  هلیلق  یهف  ءاضیبلا  لایفالا  امأ  هکلمملا ..  یف  لایفالا  لک  بحاص  وه  کلذـک  مهدـنع و  سدـقملا  لیفلا  بکار 
 .. دحاو تقو  یف  ضیبأ  دـحاو  لیف  نم  رثکأ  کلملا  دـنع  دـجو  املق  و  هشهد ..  بجعتب و  اهنم  هنوری  ام  یلا  نورظنی  هنیدـملا  کلت 

ینتعا املاط  و  هیکلملا ..  تامالعلا  نم  هنوربتعی  مهناف  أطخ  اذـه  ضیبالا و  لیفلا  نودـبعی  امروب  یلاهأ  نا  نونظی  سانلا  ناک  اذـه و 
تامزا عوقو  دـنع  هیـصوصخلا و  مهفراصم  لیبس  یف  الا  اهنم  ائیـش  نوقفنی  مه ال  مهروسق و  یف  هریثک  زونک  عمج  یف  امروب  كولم 
ایاصولا هعفترم  تاوصاب  نورکذی  لاجر  مهعم  میظع و  لافتحاب  هنیدملا  عراوش  یف  موق  ریـسی  يرمق  رهـش  لک  هرغ  یف  و  هیـسایس .. 

دالج و مهتمدقم  یف  ریـسی  و  مهیدـلاو ..  هعاط  یلع  دالوالا  ونحلا و  قفرلاب و  مهدالوأ  هلماعم  یلع  ءابآلا  نیـضرحم  هیذوبلا  سمخلا 
هبکری لیف  دوقم و  سرف  کلملا و  سارح  ضعب  ناینیـص و  ناقوب  لبط و  مهترخؤم  یف  لبح و  يرخألا  یف  اصع و  هیدـی  يدـحا  یف 

( لوأ مجنم  - 11  ) نورکذی نیذلا  سیئر 
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امروب هکلممل  همـصاع  هنیدملا  کلت  تلعج  و  ایاصولا ..  کلت  نورکذی  سارفأ  هثالث  یلع  نیبکار  لاجر  هثالث  هروکذملا و  ایاصولا 
همأ اهتلدـب  ام  ردـقب  اهتمـصاع  همأ  لدـبت  مل  و  اهیلا ..  ایناب  نم  تلقتنا  هیزکرملا  هموکحلا  ناف  هیرجه  قفاوت 766  م  هنس 1364  وحن 

 .. امروب

نورق و یف 5  اهولدب  دق  و  همـصاعلا ..  لیدـبت  یلع  هموکحلا  لمحت  کلملا  تایاغ  نع  وأ  تافارخلا  نع  هئـشانلا  بابـسالا  لقأ  ناف 
نم هنبا  اهلقن  مث  اهیف ..  یکسلا  بحی  ناک  هنطو و  اهنال  هتمـصاع  وبوشندم  لعج  ریبکلا  اربمولا  کلملاف  تارم ..  عست  هرخأتم  فصن 

يذـلا ءامدـلا  کفاس  یکاراتنم  امأ  هداعلل ..  اعابتا  افآ  یلا  هزکرم  عجراف  هفلخ  وه  هوخأ و  اـمأ  اـهیف و  هیبأ  توم  نم  اـمؤاشت  كاـنه 
داعتبالا یف  هتبغر  کلذ  یلع  هلمح  يذـلا  و  اروب ..  ارامأ  یلا  هطالب  لـقنف  هیرجه  قفاوملا 1197  هنس 1782 م  کلملا  یلع  یلوتسا 

مورب نم  مظعأ  تحبصأ  یتلا  افآ  یلا  هلقنی  ناب  نومجنملا  هیلع  راشأ  هدیفح  هفلخ  امل  و  هعیظف ..  ابونذ  هیف  بکترا  يذلا  ناکملا  نع 
یف هدیجلا  هینبالا  لک  تمده  هلزلزب  تبیـصأ  هیرجه  قفاوملا 1255  هنس 1839 م  و  هیربرب ..  همظعب  ترهتشا  یتلا  هیلصالا  همـصاعلا 
هنـس .افآ و  یف  هدـم  اهیف و  هدـم  یکلملا  طالبلا  میقی  هنـسلا  کلت  ذـنم  و  اربمولا ..  دـلوم  وبوشنوم  یلا  اتقوم  همـصاعلا  تلقنف  اـفآ .. 
اهنم هل  تیطعأ  هیبهذ و  دویقب  ادیقم  افآ  یلا  اهیلاوب  یتأی  اتوکلک و  حتفی  ناب  الودنب  اهام  وه  روهشملا و  یمروبلا  دئاقلا  رمأ  1824 م 

حمـست امروب  هموکح  نا  اهنم  هنس 1826 م  طابش  یف 24  هخرؤم  امروب  ارتلکنا و  نیب  هدهاعم  تدقع  دـق  تناک  اذـه و  دویقلا  کلت 
هیاهن یف  کلذ  رطخلا و  هریثکلا  هبعـصلا  هیرومأملا  کلتب  موقیل  ینروب  لنولوکلا  ارتلکنا  تنیعف  اهتمـصاع  یف  يزیلکنا  ریفـس  هماـقاب 

ناجلوص سالتخا  نم  يدوارث  تنکم  هروث  ذئنیح  تثدحف  هنس 1837  یلا  هرطاخملل  اضرعم  تاناهالل و  المتحم  اهیف  ماقاف  1828 م 
اهفرص هیمروبلا و  هغللا  وحن  یف  اسیفن  اباتک  فلأ  ناکرمالا و  سوسقلا  ریهاشم  دحأ  نوسنج  رتسم  هلیوط  هدم  افآ  نکس  دق  کلملا و 

کلذل مهتادهعت و  نییمرونلا و  دوع  تربتخا و  دـق  تناک  ارتلکنا  نأ  ریغ  هنس 1853  تهتنا  امروب و  ارتلکنا و  نیب  برح  تبـشتنا  مث 
لوصالاب ّتلخأ  وأ  اهتناهأ  اذا  صاصقلاب  هکلمملا  کلت  ددهتت  ناب  هیفتکم  امروب  عم  يرخأ  هدهاعم  دقعت  ناب  ضترت  مل 
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افآ و  یقرـشلا * بونجلا  یف  رتمولیک  هئام  هفاسم  دـعبت  یبونجلا  اهلحاس  یف  نوفین  هریزج  یف  هعقاو  ناـبایلا  یف  هنیدـمل  مسا  اـفآ  و  * 
کلت یناوم  نسحأ  اهانیم  كانه و  نوج  لخاد  یبونجلا  اهلحاس  یلع  وکوکیس  هریزج  یف  هعقاو  نابایلا  یف  يرخأ  هنیدمل  مسا  اضیأ 

هریزجلا

[ يروبفآ ]

راثآب ترهتـشا  دـق  ارتلکنا  نم  ریاشتلو  هعطاقم  یف  هیرق  هلامم * ءای  اهدـعب  واولا  دـعب  هروسکم  ءارلا  همومـضم و  ءابلا  هنکاـس و  ءاـفلا 
امدق و یلا 20  نم 5  هعافترا  ارجح و  نیسمخ  هئامتـسب و  راجـشالا  نم  هیلاخ  هحاس  یف  اینبم  ناک  .ابروأ و  یف  درودلل  لکیه  مظعأ 

نمـض یه  مدـق و  هئامعبرأ  فلأ و  اهطیحم  هفاسم  یف  هماقم  رجح  هئام  هراـجحلا  هذـه  نم  .امدـق و  یلا 12  نم 3  هکمـس  وأ  هضرع 
موقلا نمخ  دق  .هعبرم و  هبصق ) راکیالا 160   ) اراکیا یه 28  کلذ  نمض  ضرالا  هحاسمف  لوخدلل ..  ناناکم  امهیف  زجاح  قدنخ و 
امهلوط هریبکلا  هراجحلا  نم  نینص  نمض  نامیظع  نالیبس  ناریدتـسم و  نالکیه  همیظعلا  هرئادلا  هذه  نمـض  ناک  هنا  راثآلا  هطـساوب 

تاراکیا و هسمخ  هتدـعاق  میظعلا و  يروبلـس  زجاح  لکیهلا  اذـه  نم  برقلاب  لـکیهلا و  لخدـم  یلا  ناـیدؤی  اـمه  لـیم و  نم  رثکأ 
اوناک موقلا  نا  نینرق  ذنم  ررقت  يذلا  هفـصو  نم  رهظ  دـق  همیظعلا و  هیانبلا  هذـه  راثآ  بلق  دـق  امدـق و  هعافترا 170  راـکیإ و  فصن 

هلقن نکمی  امم  ئش  یقبی  هنا ال  رهاظلا  نآلا و  یلا  ایراج  کلذ  لازی  هدم و ال  لک  یف  هلقن  مهل  رسیت  ام  هنم  نولقنی 

[ سفآ ]

بلح هیالول  عباتلا  بلدا  ءاضق  يرق  نم  هیرق  هنکاس * هلمهملا  نیس  هروسکم و  ءافلا  هب 

[ دابآ قآ  ]

اهلوأ یف  عقت  مالعالا  نم  ریثک  اهریغ  عم  اهنم  بکرب  ضیبأ  اهانعم  هیکرت  هملک  فاکلا  فاقلا و  نیب  ظفلت  یتلا  فاـقلا  ناکـساب  قآ 
نم هردـنق  ءاضق  نم  هیحان  هذـه * دابآ  قآ  و  انه ..  امک  فوصولا  یلع  فصولا  میدـقت  یف  هیکرتلا  هغللا  حالطـصا  یلع  اـهل  افـصو 

هیحاـنلا یف  .ءاوللا و  زکرم  نع  تاـعاس  ءاـضقلا و 8  سأر  نع  تاـعاس  عبرأ  هفاـسم  یلع  لوضاـنالا  رب  یف  یلیا  هجوق  ءاوـل  لاـمعأ 
هماع قوس  عوبـسأ  لـک  نم  هعمجلا  موی  اـهیف  ماـقت  .سفن  وـحن 300  مهددـع  نوملـسم  اـهلهأ  .عرازملا  يرقلا و  نم  هروکذملا 32 

اهدصقی
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راطقالا کلت  نم  هفلتخم  تاهج  نم  سانلا 

[ اباب قآ  ]

ضرأ یف  هعقاو  ایـسآ  ههج  یف  کجنوک  زوک  نم  نیتعاس  هفاسم  یلع  هبـصق  یه * و  اـباب ..  قآ  یلولا  مساـب  تیمـس  اـهلبق  يذـلاک 
اباب قآ  یلولل  یف  دماهب  انتسکلا و  زرکلا و  مایأ  یف  اهب  هزنتلل  هنـسلا  یف  نیترم  هیلعلا  هناتـسالا  نم  سانلا  اهیتأی  نوملـسم  اهلهأ  هیلبج 

هیالو یف  هیحان  هبـصق  اضیأ  اباب  قآ  و  تاهزتنملا * نسحأ  نم  اهنوک  اهرامثأ و  هذـل  اهئام و  بیطب  ترهتـشا  دـق  رازت و  هّیکت  لـخاد 
هعاس ءاوللا 12  زکرم  نع  تاعاس و  تس  ءاضقلا  سأر  نع  دعبت  صرقلا )  ) صراقلا ءاول  عباتلا  داشوراز  ءاضق  نم  مورضرا 

[ نامیل شاب  قآ  ]

یف همیدقلا  سودیبأ  اهلباقی  ابروأ  ههج  یف  همیدقلا  سوشیـس  برق  یلمورلا  یف  هدلب  یه * و  سأرلا ..  هانعم  شب  اهلبق و  يذلاک  قآ 
لیندردلا زاغوب  امهنیب  ایسآ و  ههج 

[ ناهرب قآ  ]

بلح هیالو  عبات  سّلک  ءاضق  نم  حالف  هیحان  نم  هیرق  یه * و  ضیبالا ..  ناهربلا  هانعم 

[ ییوص راکب  قآ  ]

هیف بصیف  قامریإ  لزق  رهنب  یقتلی  نامرقلا  یف  غاط  هجوق  لبج  نم  هجرخم  رهن  یلع * ملع  هیکرتلا ..  هغللاب  ءاملا  هانعم  روصلا 

[ کیب قآ  ]

رهش یکی  ءاضق  نم  یقرشلا  بونجلا  یلع  هعقاو  راکدنوادخ  هیالو  یف  رهش  یکی  یحاون  نم  هیحان  * 

[ ياچ قآ  ]

هایم هیف  عمتجت  رهن  ياـچ  قآ  و  نوزبارط * هیـالو  نم  کـیناج  ءاول  یف  هدـلب  همجعملا * نیـشلا  نم  جرخملا  هبیرق  هیـسرافلا  میجلاـب 
نم لایمأ  هتـس  وحن  هفاسم  یلع  ياچ  هجوق  نم  هیقرـشلا  هبعـشلا  یف  بصی  هجلزق و  لبج  يأ  غاط  هجلزق  نم  عضاوم  هّدـع  نم  جرخت 

نروأ هیرق 

[ راصح قآ  ]
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یف بصی  اهمـساب  فرعب  رهن  بناجب  ضرالا  نم  عفترم  یلع  هعقاو  لوضانالا  رب  نم  نیدـیآ  هیالو  نم  ناخ  وراص  ءاول  یف  هنیدـم  * 
سئانکلا يدحا  اهیف  تمیقأ  اریتایث  امیدق  اهمسا  ناک  یقرشلا و  لامـشلا  یلا  ریمزأ  نع  تارتمولیکلا  نم  دعب 102  یلع  سومره  رهن 

نصح اهیف  .هرهشلا و  نم  هیلع  تناک  امع  تطحنا  اهنا  الا  .یلوالا  هیحیسملا 
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نم تیب و  مهل 300  مورلا و  نم  تـیب و  مهل 1000  نیملـسملا و  نم  اسفن  فلأ  وحن 12  اهناکـس  ددع  .همیدق و  رخأ  راثآ  مدـهم و 
اهءاوه نا  الإ  هدیج  اهرمخ  هریثک و  اهمورک  لوضانالا و  رب  نطق  دوجأ  اهنم  جرخی  بصحلا  هیاغ  یف  اهتبرت  .اتیب و  مهل 30  نمرالا و 

سداسلا و مویلا  یف  ءارـشلا و  عیبلل و  یلاهالا  هیف  عمتجت  قوس  عوبـسأ  لک  نم  ءاعبرالا  ءاثالثلا و  موی  اهیف  ماـقی  ئدر و  فیـصلا  یف 
قآ و  اهل * هرواجملا  تایالو  ارثکأ  نم  سانلا  هیلا  عمتجت  ریانب  یمـسی  میظع  قوس  اهیف  ماقی  هنـس  لـک  نم  زومت  رهـش  نم  نیرـشعلا 

کلت یف  هتیوغوب و  سریوک و  روزورب و  یه  حاون و  ثالث  یلع  لمتـشی  هنـسوب  هیـالو  نم  کـینوارت  ءاول  یف  ءاـضق  هبـصق  راـصح 
اتیب و اناخ و 4775  هسینک و 23  نییحیـسملل و  نیملسملل و 4  بتاکم  هیدـشر و 4  بتکم  دـجاسملا و  .عماوجلا و  نم  یحاونلا 24 

اضیأ فرعت  راصح و  هچقا  اضیأ  اهل  لاقی  یلمورلا  نم  همیدقلا  اینابلا  یف  تیصح  هنیدم  اضیأ  راصح  قآ  و  انزخم * اناکد و 12   285
يرنغلا کـلملا  اـهحتف  یقرـشلا  بونجلا  یلا  هردوقـشأ  نع  ارتمولیک  دـعبت 68  همکأ  یلع  هعقاو  همیدـقلا  وـبیرأ  یه  اـیورک و  مساـب 

قجنسلاب یناثلا  دارم  ناطلسلا  هبقل  يذلا  یئاثلالا  کب  ردنکسا  نطو  یه  همسن و  وحن 6000  اهناکس  .لرغطرأ و  نب  نامثع 

[ هویک راصح  قآ  ]

هبـصقلا امأ  اضیأ ..  ویک  اهل  لاقی  اهمـسأ و  ءاضق  یلیا و  هجوق  ءاول  یف  هبـصق  هحوتفم * واو  اهدـعب  هنکاس  ءاـیلا  هروسکم و  فاـکلا 
يرقلا و نم  یلع 74  لمتشیف  ءاصقلا  امأ  .ءاوللا و  زکرم  نع  هعاس  دعبت 12  کینزأ  نم  یقرشلا  لامشلا  یلا  ایراکس  رهن  یلع  هعقاوف 

نیملسملا نم  فالآ  هثالث  وحن  مهنم  سفن  فالآ  هرشع  وحن  اهناکس  ددع  اتیب و  اعیمج 1742  اهتویب  ددع  نیتلحم  یلع  عرازملا و 

[ هرد قآ  ]

یف هیطلم  ءاول  عباتلا  ینسهب  ءاصق  یف  رهن  یه * و  رهنلا ..  اهانعم  هیکرت  هملک  هنکاس  ءاه  امهدعب  ناتروسکم  ناتلمهملا  ءارلا  لادلا و 
وصکوک رهن  یف  هبصم  رئاجن و  روی  هیرق  رادج  نم  هجرخم  رکب  راید 

[ راید قآ  ]

هّللا ءاش  نإ  لوبتسبس  نع  مالکلا  یتأیس  لوبنسبس و  هنیدم  اهبرفب  تینب  میرفلا  یف  همیدق  هیرتت  هیرق  یه * و  مولعم ..  رایدلا  ظفل 

[ ياسقآ ]

هنکاس ءای  اهدعب  فلأ  اهدعب  هحوتفم  هلمهملا  نیسلا  هنکاس و  فاقلا 
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ياسقآ و  الیم * هلوط 120  كریت  رهن  یف  بصی  فاق و  هوق  لبج  نم  یقرشلا  لامشلا  نم  جرخی  ایسآ  نم  ایـسور  یف  رهن  یلع * ملع 
رایلوق نم  یبرغلا  بونجلا  یلا  الیم  هفاسم 35  یلع  روکذملا  رهنلا  نم  ینمیلا  هفضلا  یلع  هیرق  مسا  اضیأ 

[ يارس قآ  ]

ناکم هلمهملا  داـصلاب  نودـلخ  نبا  هعبت  هتلحر و  یف  هطوطب  نبا  هطبـض  ءاـی و  فلأ و  امهدـعب  ناـتحوتفم  ناـتلمهملا  ءارلا  نیـسلا و 
یف هعلق  اهب  و  هریثک ..  هکاوف  هعونتم و  راجـشأ  تاذ  مورلا  دالبب  هریبک  هنیدـم  یه * یناتـسبلا  لاق  ضیبـالا ..  رـصقلا  هاـنعم  نیـسلا و 

هنس 793 و نیب  امیف  لوالا  دیزیاب  ناطلسلا  اهیلع  یلوتـسا  مث  هیرجه  هنس 599  دوعسم  نب  نالـسرأ  جلق  نیدلا  زع  اهانب  هنیدملا  طسو 
هفاسم 60 یلع  هینوق  هنیدم  نم  هیقرـشلا  هیلامـشلا  ههجلا  یلا  یه  تالجعلا و  یلع  هینوق  هنیدـم  یلا  اههکاوف  لمحت  و  هیرجه ..   795

یف یمـست  تناک  .هینوق و  هیالو  یف  هدکن  ءاول  عبات  اهمـساب  ءاضق  هبـصق  نالا  یه  مودلی و  ادیزایب  دیعـسلا  ناطلـسلا  اهحتف  اهنم  الیم 
یلع یه  وص و  ضایب  كانه  یمـسی  تندـس و  وأ  رهن  یلع  غاط  نسح  لج  حفـس  دـنع  هعقاو  یه  سییالیکرا و  اروصرغ و  میدـقلا 

.اهیف لاقف  هتحایس  یف  هطوطب  نبا  اهیف  ّرم  نیتاسبلا  هنسح  یه  .هیرصیق و  یبرغ  نم  ارتمولیک  هفاسم 133 

یلاود راجـشالا و  اهیف  اهرود و  یف  ءاملا  يرجی  هیحان  لک  نم  نیتسبلا  هیراجلا و  نویعلا  اـهب  فحت  اـهنقتا  مورلا و  دـالب  نسحأ  نم 
هیـضارا تندـسوأ و  رهن  هیقـسی  اباب و  لصف  لبج  بونجلا  ههج  نم  هیلع  فرـشتف  هلـصفلا  امأ  .یهتنا  هریثک  نیتاـسب  اـهلخاد  بنعلا و 

هنم لمحی  دالبلا و  کلتل  فاک  حـلم  اهنم  جرختـسی  هریبک  هحلام  يارـس  قآ  هریحب  یعدـت  هریحب  كانه  .بوبحلا و  رامثالا و  هریثک 
تایالولا رثکأ  نم  سانلا  هیلا  عمتجی  رباـنب  یمـسی  همیظع  قوس  اـهیف  ماـقی  هنـس  لـک  یف  تلق و  اـهیف ..  عاـتبیف  تاـهجلا  یلا  بناـج 

هرواحملا

[ یکسقآ ]

اهناکس ددع  اتیب و  اهیف 6788  هیرق  هیف 125  يداربا  هبنـشود و  یکـسقا و  یحاون  نم  فلأتی  هینوق  هیـالو  نم  هکنم  ءاول  یف  هبـصق  * 
ءاوللا و زکرم  نم  یقرشلا  لامـشلا  یلا  هحاس  هفاسم 22  یلع  وه  .ثانالا و  روکذلل و  اسردـم  ابتکم و  هیف 16  سفن و  فلأ  وحن 15 

هلورام هتبصق 

[ رهش قآ  ]

هنیدم یه * دلبلا و  هانعم  هلامالاب  ظفلت  ناتروسکم و  ءاهلا  همجعملا و  نیشلا 
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ام یلع  یه  هبیط و  راهنأ  هرمثم و  راجشأ  تاذ  ندملا  هزنأ  نم  ءاضقلا و  هبصق  یه  هینوق و  هیالو  یف  اهمـساب  ءاضق  یف  مورلاب  همیظع 
.موی و روط  وأ  موی  روص  هنیدـم  لحم  یف  اهنا  يواسمنلا  طورنم  لاق  مایدزیبدا و  هیکاطنا  نامزلا  میدـق  یف  یمـست  تناک  لیوند  هلاق 

ادیؤم کلذ  ناک  اهیقرش  یلع  دتمت  رامثلا  هطنحلا و  هریثکلا  هبـصخملا  هلهـسلا  ضرالا  اهیبرغ و  ههج  نم  اهل  ارواجم  لبجلا  ناک  امل 
هرکذ اـم  یلع  همیدـقلا  نوـیلیم  وـلیف  یه  رهــش  قآ  نا  لاـقی  ماـقملا و  اذـه  یف  دـمتعملا  وـهف  روکذـملا  يواـسمنلا  یفارغجلا  يأرل 

هفاسم 23 یلع  یلامـشلا  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 13  یقرـشلا و 38  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 15  نیب 29  هعقاو  یه  .نوبارتـسا و 
برغلا یلا  قرشلا  نم  دتمت  لابج  هلسلس  حفس  دنع  یبرغلا  هفرط  یلع  لهـس  یف  راصح  هرق  نویفأ  نم  یقرـشلا  بونجلا  یلا  ارتمولیک 

.دیزیاب ناطلسلا  امهانب  بتکم  میظع و  عماج  اهنم  ابتکم  عماوج و 20  تیب و 4  اهیف 1500  عیبانیلا و  نئانجلا و  هریثک 

دیزیاب ناطلسلا  نا  لیق  .هب  كّربتی  رازی و  ربق  اهیف  هل  هجوخ و  نیدلا  رصان  اهیلا  بسن  هفیرـش  نفادم  ضعب  نمرالل و  ناتـسینک  اهیف  و 
کیردرف روطاربمالا  رـصتنا  اهراوج  یف  دالیملل و  هنـس 1403  سرام )  ) راذآ یف  کنلرومیت  كانه  هرـصح  ام  دـنع  اهب  یفوت  لوالا 

ناف اهمـسا  هنم  ناک  امبر  ضیبالا و  درولاب  ترهتـشا  يوایـسک و  تیعد  مث  دالیملل  هنـس 1190  سیام )  ) رایا یف 19  یناملالا  لوالا 
بوبحلا و هتالوصحم  نم  اـسفن و  فلأ  وحن 16000  اـهیف  هیرق  یلع 33  يوتحی  رهـش  قآ  ءاضق  .ءاضیبلا و  هنیدـملا  رهـش  قآ  ینعم 

زکرم هینوق  نم  یبرغلا  لامشلا  یلا  هعاس  یلع 24  وه  ثانالا و  روکذلل و  ابتکم  هیف 60  کلذ و  ریغ  یلا  رامثالا  نویفالا و  ناخدلا و 
هیالولا

[ دابأ رهش  قآ  ]

نم تاعاس  اقرش و 8  ءاضقلا  سأر  نم  تاعاس  تس  یلع  ساویـس  هیالو  یقرـش  راصح  هرق  ءاول  عباتلا  يرهـشوص  ءاضق  یف  هیحان  * 
یبرغلا بونجلا  یلا  ءاوللا  زکرم 

[ یلوک رهش  قآ  ]

نالیج رهن  اهیف  بصی  اهرکذ  ّرم  یتلا  رهـش  قآ  هنیدم  نم  لامـشلا  یلا  نیتعاس  هفاسم  یلع  هریحب  یه * ضیبالا و  دـلبلا  هریحب  هانعم 
ياج فسوی 

[ وص قآ  ]

يرغصلا يراخب  ندم  رهشا  نم  هنیدم  یلع * ملع  وه  ضیبالا و  ءاملا  هانعم 
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یلع ناش  نایث  لابج  یبونج  رهن  نع  یقرشلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 52  یلامشلا و 76  ضرعلا  نم  قئاقد  هجرد و 9  نیب 41  هعقاو 
یلع يوتحت  تیب  فلأ  اهیف 12  نا  لاقی  باوبأ و  هعبرأ  هلروسب  هطاحم  یه  .دنقری و  نم  نم  یقرشلا  لامـشلا  یلا  ارتمولیک  دعب 400 

هشمقالا عنص  فیضلا و  مارکاب  نوروهـشم  اهیلاهأ  .عئاضبلا و  مسر  نم  همیظع  غلابم  هینیـصلا  هنیزخلا  اهنم  لخدی  .همـسن و  فلأ   50
قلعتی ام  لیخلا و  جورس  عنصب  صوصخلا  یلع  اورهتـشا  دق  .هیدلجلا و  هیندعملا و  تاودالا  عنـص  همیرکلا و  هراجحلا  عطق  هینطقلا و 

مکح تحت  یه  رفن و  فالآ  یلا 3  نیفلا  نم  هددع  نیینیـصلا  دونجلا  نم  شیج  اهب  دجوی  .لبالا و  دولج  نم  اهریغ  مجللا و  نم  اهب 
دونهلا و يراخب و  یلاهأ  زیغرغلا و  نیینیـصلا و  نم  اهیتأی  نم  دیب  بناوجلا  هعـستم  هراجت  اهل  .نیـصلا و  هموکح  لبق  نم  ینطو  ریمأ 
.اهمسا و هنم  وص و  قآ  یعدی  اهبناجب  رهن  اهیقـسی  هبـصخم  ضارا  تاذ  اهیحاوض  بشیلا و  رجح  اهب  دجوی  ریمـشک و  تبت و  یلاهأ 

فالآ هثالث  تکلهاف  هایملا  اهیف  تفاط  عساتلا  نرقلا  لئاوأ  یف  رامدـلا و  یلع  اهب  تفرـشأ  هلزلز  اهیف  تثدـح  دالیملل  هنس 1716  یف 
ملع اضیأ  وص  قآ  و  راکدنوادخ * هیالو  نم  هسورب  نم  یبونجلا  قرـشلا  یلا  الیم  دعبی 18  دلب  اضیأ  وص  قآ  و  اهناکـس * نم  سفن 

طیحت لابج  نم  هطربسا  هنیدـم  یقرـش  نم  لایمأ  هفاسم 3  یلع  هجرخم  سورتسیک  هنومـسی  ءامدـقلا  ناـک  هینوق  هیـالو  یف  رهن  ّیلع 
هنیدم یقرـش  ایلاضا  جیلخ  یف  بصی  بونجلا و  یلا  لامـشلا  نم  يرجی  وه  لوادج و  هدع  هیف  بصی  ابونج  ابرع و  يدرـسکا  هریحبب 

( سوکیاک  ) ياجرقاب رهن  مسا  و  نوحیج * رهن  یف  بصی  بلح  هیالو  نم  شعرم  ءاول  عباتلا  قج  رازاب  ءاـضق  یف  رهن  مسا  و  اـیلاضا *
ضیبألا ءاملا  وص  قآ  ینعم  ءابلا و  باب  یف  هرکذنس  هجرخم و  دنع 

[ يرازاب وص  قآ  ]

هنیدـم نم  هیقرـشلا  هیلامـشلا  ههجلا  یلا  وص  قآ  رهن  یلع  هینوق  هیـالو  نم  هکتءاول  یف  هنیدـم  یه * همیظعلا و  قوـسلا  هاـنعم  رازاـبلا 
ایلاصا

[ شاط قآ  ]

ءاول عباتلا  لوب  نارفعز  ءاـضق  یحاون  نم  یه  ناریو و  رهن  یقرـش  هعقاو  يرق  یلع 6  يوتحت  هیحان  مسا * وه  رجحلا و  هانعم  شاـطلا 
ههجلا یلا  هیالولا  ءاوللا و  زکرم  ینومطسق  سفن  نع  هعاس  ءاضقلا و 30  سأر  نع  تاعاس  تس  دعبت  ینومطسق 
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ضیبالا رجحلا  شاط  قآ  ینعم  هیبونجلا و 

[ غاط قآ  ]

ءاوللا زکرم  نع  دـعبت  هرقنأ  هیالو  نم  داغزوی  ءاول  عبات  ءاضق  یه  یتلا  ساویـس  یبرغ  سوروط  لبج  نم  هبعـش  ضیبالا * لـبجلا  يأ 
غاط قآ  و  محفلا * دوقولا و  بطح  ءانبلا و  بشخ  اهنم  لـقنی  شارحـالا  هریثک  هبعـش  یه  هعاـس و  هیالولا 62  زکرم  نع  هعاـس و   26

طساوأ قرتخت  لابج  هلسلسل  مسا  غاط  قآ  و  ياچ * هجوق  يداو  یقرش  یف  هعقاو  ایکیل  یف  هیلصالا  سوروط  لابج  باعـش  نم  بعش 
غاط ءاضق  یف  هبصقل  مسا  یندعملا  ضیبالا  لبجلا  يأ  یندعم  غاط  قآ  و  ناتسکرت * دالب 

[ ماط قآ  ]

هیـالولا ءاول  عباـتلا  نیـسرم  ءاـضق  یف  اـمهتیناث  و  هنذا ..  هیـالو  نم  نازوـق  ءاوـل  یف  امهادـحا  نیتـیرقل ..  مسا  ضیبـالا * حطـسلا  يأ 
هروکذملا

[ ابق قآ  ]

نآلا بلح  هیالول  عباتلا  نالیب  ءاضق  یف  هیرقل  مسا  و  ینومطسق * هیالول  عباتلا  بونیس  ءاول  یف  هبصق  وه  * 

[ نامرک قآ  ]

اهـسسأ ابوروأ  یف  ایـسور  نم  ایپاراسب  یف  هنیدـم  یه * فاکلا و  دـیدشتب  نامرّکأ  اضیأ  اهل  لاقی  هنکاس و  ءارلا  هروسکم و  فاـکلا 
نم ارتمولیک  اـسدوأ و 17  نم  یبرغلا  بونجلا  یلا  رتـمولیک  هفاسم 45  یلع  اهمـساب  هیحان  هبـصق  یه  نیینایزالیملا و  نم  موق  امیدـق 

مهفصن سانجالا  اوفلتخم  اهیلاهأ  هجئار و  اهتراجت  هعـستم و  تاحالم  اهراوجب  هنـصح  یه  رتسیند و  رهن  نم  نوج  یف  دوسالا  رحبلا 
یلاهأ اهممر  اهنم  ممالا  هرجاهم  دنع  تبرخ  نأ  دعب  مث  همـسن   29 اهناکس 373 ، ددع  ناک  هیرجه  هنس 1286  و  نییوابوروالا ..  نم 

لکاشملا و فرـصل  تسراـخب  هدـهاعم  یلا  تفیـضأ  هیقاـفتا  ایـسور  عم  هیلعلا  هلودـلا  اـهیف  تدـقع  هیرجه  هنـس 1242  یف  اوـنج و 
بکارملا نم  اـهتلمح  دوسـالا و  رحبلا  بوکرب  هیـسورلا  بکارملا  قح  اـهیف  ررقت  هدـهاعملا و  کـلت  یف  تثدـح  یتـلا  تاـفالتخالا 

نینـس و عبـس  لک  یف  نیتیالولا  نیتاه  یف  ماکحلا  باختنا  دـیدجت  هیناکمأ  نادـغبلا و  خالفلا و  یف  سلاـجملا  فیلأـت  هیناـصرقلا و 
یقبت ایسآ  یف  دودحلا  نا  نییسورلا و  ایاعرلا  يواعد  یف  رظنلل  طلتخم  نویـسموق  نییعت  علقلا و  یف  امهیف  دونجلا  هماقا  نکامأ  رـصح 

هنس 1244 نیتلودلا  نیب  برح  هنع  أشن  طورشلا  هذه  هیاعر  مدع  نأ  ریغ  ذئنیح  هیلع  تناک  ام  یلع 

( لوأ مجنم  - 12)
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[ يربوک قآ  ]

هیالولا زکرم  نع  هعاس  دعبت 36  هرقنأ  هیالو  یف  راصح  يرفس  ءاضقل  هعبات  اهمساب  هیحان  هبصق  * 

[ لوک قآ  ]

یلکرأ هریحب  اضیأ  اهل  لاقی  هینوق و  هیالو  یف  هریحب  * 

[ يوک قآ  ]

سفن نع  هعاس  ءاضقلا و 40  سأر  نع  هعاس  دعبت 46  نوزبارط  ءاول  هعباتلا  نوسارک  یحاون  نم  هیحان  هبـصق و  ءاضیبلا * هیرقلا  يأ 
نیملسملا و نم  سفن  مهنم 16000  ابیرقت  سفن  اهناکـس 200000  ددع  اتیب و  اهیف 2570  هیرق  یلع 23  هیحاـنلا  يوتحت  نوزبارط و 

مورلا نم  نوقابلا 

[ دهشم قآ  ]

يارس ناطلس  اضیأ  اهل  لاقی  ابوروأ  نم  ایسور  یف  هنیدم  یه  ضیبالا * دهشملا  يأ  ءاهلا  رسک  نیشلا و  نوکس  میملا و  حتفب 

[ هوقآ ]

اعماج هیف 14  سونارو و  هیحان  ءاضقلا  کلذ  عبتی  هنسوب  هیالو  نم  رازاب  یکی  ءاول  یف  اهمساب  ءاضق  هبصق  واولا * حتف  فاقلا و  مضب 
ناکد هئامثالث  تیب و  فالآ  وحن 3  تاناخ و  يرکسع و 7  بتکم  هیف  انانإ و  اروکذ و  ذیملت  فلأ  ددع  اهیف  نیملـسلل  هسردم  و 15 

هیحیسم هسردم  سئانک و  نزخم و 4  و 

[ يزای قآ  ]

اهتبصق یلیا  هجوق  ءاول  عباتلا  يرازاب  هطآ  ءاضق  یف  یلوب  یلا  هجبانص  دیمکنزأ و  قیرط  یلع  هیحان  يازلا * رسک  هانثملا و  ءایلا  حتفب 
قدنخ

[ هلای قآ  ]

هیلوبولای یلاهالا  اهیمسی  میل  رهن  یلع  هنسوب  هیالو  نم  رازاب  یکی  ءاول  یف  هبصق  ماللا * هدودمملا و  تحت  هانثملا  ءایلا  حتفب 

[ رالآ ]
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مهباستنا تابثا  یلع  اوردـقی  مل  نیذـلا  نییبسملا  ضعب  هیدوهیلا  ضرأ  یلا  لـبابرز  عم  اـهنم  عجر  یتلا  نکاـمالا  نم  ناـکمل  مسا  * 
هیلئارسالل

[ رهشالآ ]

هعقاو یلوطانأ  نم  نیدیآ  هیالو  نم  ناخ  وراص  ءاول  یف  ءاضق  هبصق  یه  هّللا * دلب  يأ  رهش  هّللا  وأ  ءاهلا  نیشلا و  رـسک  ماللا و  حتفب 
قرط رهـشأ  یلع  یه  اـهنم و  هیقرـشلا  ههجلا  یلا  ریمزأ  نع  ارتمولیک  هفاسم 124  یلع  لـالت  هعبرأ  وأ  هثـالث  یلع  ياـچ  يزوق  برقی 
اهیف اهتراجت  قاطن  تعـسو  هیرومعم و  اهتداز  یتلا  هیدـیدحلا  هکـسلاب  نـآلا  اـهب  تلـصتا  دـق  اـبایا و  اـباهذ و  هلفاـقلا  اـهب  رمت  ریمزأ 

اهلک هسینک و  اهیف 24  ناک  هریثک و  تامامح 
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سیئر یسرک  یه  روصلا و  رفحلا و  هبهذملا و  شوقنلاب  هفرخزم  هلیمج  هریبک  هسینک  اضیأ  اهیف  اهنم و  سئانک  هتس  الا  هروجهم  نآلا 
یقابلا ماورالل و  اهنم  لیلقلا  تیب  فالآ  هثالث  نع  فونی  اـم  یلع  هلمتـشم  یه  ینیطنطـسقلا و  کـیرطبلل  هعـضاخلا  ناـنویلا  هفقاـسأ 

یف هغابصلا و  هینطقلا و  هجسنالا  اهمظعأ  نم  عئانص  بتاکم و  عماوج و  هدع  اهیف  همـسن و  فلا  وحن 113  اهناکس  ددع  نیملسملل و 
همیدقلا سبدرس  هنیدم  عقوم  الیم  هفاسم 30  یلع  اهنم  هیبرغلا  هیلامشلا  ههجلا  یلا  لزالزلا و  اهیف  رثکت  هیندعم و  هایم  اهیحاون 

[ غاط الآ  ]

روکذملا ءاضقلا  هینوق و  هنیدم  نم  هعاس  هفاسم 18  یلع  هینوق  ءاول  نم  مداخ  ءاضق  یف  هبـصق  یه  همجعملا * نیغلا  هلمهملا و  ءاطلاب 
یف هخماش  لابج  هلـسلسل  مسا  اضیأ  غاـط  لآ  و  سفن * فـالآ  وحن 8  اـهیلاهأ  تیب و  فلأ  نع  فونی  اـم  اـهیف  هیرق  یلع 37  لمتشی 

هریحب و نم  یلامشلا  بناجلا  یلع  اهعقوم  تارفلا  رهن  نم  هیقرشلا  هبعـشلا  یلامـشلا  اهبناج  نم  جرخی  ایـسآ  نم  هسورحملا  کلامملا 
یلوطانأ یف  اضیأ  لابج  هلـسلس  یقرـشلا و  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 30  یلامـشلا و 44  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 30  نیب 40  نا 

ایراکس رهن  یف  بصی  رهن و  اهنم  جرخی  سروط  لبج  نم  هیبونجلا  هبعشلا  اهنم  فلأتت 

[ يوک الآ  ]

ناو هنیدم  نم  تاعاس  هفاسم 4  یلع  نا  هریحب و  برقب  هعقاو  مورضرأ  هیالو  نم  نا  ءاول و  یف  هنیدم  * 

[ غربلآ ]

نم یبونجلا  طشلا  یلع  هعقاو  دنالتج  هیالو  نم  كرمنادلا  یف  هنیدـم  همجعم * نیغ  اهدـعب  هنکاس  ءارو  همومـضم  ءاب  هنکاس و  مالب 
یلع یقرـشلا  لوطلا  نم  هیناث  هقیقد و 55  تاجرد و 38  یلامـشلا و 9  ضرعلا  نم  هیناث  نیتـقیقد و 46  هجرد و  یف 57  دریفمیل  رهن 

سرادم هلمح  رحبالا و  کلس  ملعل  هسردم  اهیف  لخدملا  بعص  هنأ  الا  دیج  أفرم  اهل  عربیف  نم  یقرشلا  لامشلا  یلا  ارتمولیک  دعب 71 
همظنم تایلاصتا  دالبلا  همـصاع  نیب  اهنیب و  بوبحلا و  هراجت  کمـسلا و  دیـص  اـهیف  رثکی  لـماعم و  هلمج  هیمومع و  هبتکم  هیملع و 
هیرجه هنـس 1071  یف  مث  دـیوسلا  یلاـهأ  اـهحتف  هیرجه  هنـس 1053  اـبیرقت و  اهناکـس 11721  ددـع  هیراخبلا و  بکارملا  هطـساوب 

كرمنادلل اهوعجر 

[ نتلآ ]

ادنلوه هیالو  یف  ودلوک  یف  هنیدم  نون * اهرخآ  ءاتلا  رسک  ماللا و  نوکسب 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


92 ص :

داـیدزالا یف  نوذـخآ  مه  سفن و  وحن 6200  اهناکـس  ددـع  نفنز  یقرـش  بونج  نم  ارتـمولیک  هفاـسم 25  یلع  رتسنم  دودـح  یلع 
همیظع هعرسب 

[ فلا ]

سوبیلا علیص و  نیب  عوشی  رفـس  نم  حاحصالا 18  نم  ددعلا 28  یف  رکذ  دق  نیماینب و  ندم  نم  هنیدـم  امهیف * ماللا  رـسکب  فلأ  وأ 
هینایرـسلا همجرتلا  یـشاوملا و  هیبرت  نوطاـعتی  اوناـک  اـهلهأ  نـأل  کلذـب  تیمـس  اـمبر  هرقب و  وأ  روث  فلآ  ینعم  و  میلـشروأ ..  يأ 

نآلا یلا  فرعی  مل  نیطسلف  ضرأ  نم  فلآ  عقوم  نا  امک  مولعم  ریغ  کلذ  قیقحت  فلآ و  ناکم  اریبغ  تعضو 

[ نلآ ]

رهن یلع  اهعقومف  هنیدـملا  امأ  اینامرج ..  نم  غربمترو  هکلمم  نم  تسکاج  نم  اهمـساب  هیریدـم  هنیدـم و  نون * اهدـعب  مـاللا  رـسکب 
هیریدملا امأ  و  همـسن ..  وحن 6000  اهناکـس  ددـع  هیروطاربمأ  هنیدـم  اقباس  تناک  نجنولا  یبونج  یلا  ارتمولیک  دعب 11  یلع  رـشوک 

قرولا و لـمعل  هبـص و  دـیدحلا و  لـمعل  هریثـک  لـماعم  اـهیف  سفن و  فـلأ  وـحن 22  اهناکـس  ددـع  هعبرم و  لاـیمأ  اهتحاسمف 108 
کلذ ریغ  هیفوصلا و  تاجوسنملا 

[ بولآ ]

میظع هضف  ندعم  اهیف  يرغصلا  ایسآ  نم  سلاه  رهن  راوج  یف  ضرال  مسا  هدحوم * ءای  اهدعب  واولا  ناکسا  ماللا و  مضب 

[ غنوای مآ  ]

اهل لاقی  هرطموس و  هریزج  راوجب  هریزج  همجعم * نیغ  اهدـعب  هنکاس  نون  مث  هحوتفم  واو  فلأ و  اهدـعب  هحوتفم  ءای  هنکاـس و  میمب 
هتیفارغج یف  نورطبلم  اهرکذ  ابابنأ 

[ دمآ ]

قارعلا و یملس و  ءاجأ و  نطاوم  نیب  مهنطاوم  تناک  دمآ  ینب  نوعدی  برعلا  نم  هلیبق  دج  یناتسبلا * لاق  لاد  اهدعب  هروسکم  میمب 
هنیدملا تلق و  اهتراجح ..  داوسل  ءادوسلا  دمآ  يأ  دمآ  هرق  هدیمآ و  اهنومسی  نآلا  كارتالا  هنم و  اذوخأم  دمآ  هنیدم  مسا  ناک  امبر 

لصالا یف  فنصملا  اهرکذ 

[ لمآ ]

دالب نم  ناتـسربط  نم  لهـسلا  یف  هنیدـم  مسا  یه * لاق  هترئاد  یف  یناتـسبلا  لصالا و  یف  فنـصملا  اـهرکذ  مـال  اهدـعب  میملا  مضب 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


ولیک دعبت 40  اخسرف  نورشع  سولاس  نیب  اهنیب و  اخسرف و  نایورلا 12  نیب  اهنیب و  اخسرف و  هیراس 18  نیب  اهنیب و  سراف 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


93 ص :

هرطنق و هل 12  روکذملا  رهنلا  یلع  رـسج  اهل  نیبزق و  رحب  یف  هبـصم  نم  الیم  هفاـسم 12  یلع  زوره  رهن  یلع  خورفلب  یبرغ  نع  ارتم 
دیدحلا و نولغتشی  اهب  سفن و  اهناکـس 40000  ددع  ربیجلا و  همأ  اهتنب  رانلا  هدابعل  جاربأ  هثالث  لوالا و  سابع  هاشلا  رـصق  راثآ  اهیف 

تارتمولیک دعب 110  یلع  هیراسیلا  نوحیج  هفـض  یلع  ناسارخ  دالب  یف  هنیدم  مسا  لمآ  و  ناردنزام * نداعم  رهـشأ  دجوت  اهیحاونب 
هعساو هراجت  تاذ  هلوهأم و  یه  هنس 795 و  کنلرومیت  اهحتتفا  يراخب  نع  یبرغلا  بونجلا  نم 

[ ومآ ]

ومآ و  هیماع * هغل  قالطالا  اذـه  نا  سوماقلا  یف  لاق  نکل  لصألا  یف  هرکذ  امک  طـشلا  لـمآ  یلع  كارتـالا  اـهنوقلطی  میملا * مضب 
رهن نومسی  امک  نوحیج  هقراشملا  ویفارغج  هیمسی  ومآ و  رهن  يأ  ایرادومآ  اضیأ  هل  لاقی  هلقتسملا و  رتتلا  دالبب  میظع  رهنل  مسا  اضیأ 

نوحیج يرق  نم  هیرق  واولا  رسک  میملا و  مضب  يومآ  يرکبلل  مجعتسا  ام  مجعم  یف  نوحیسل و  ایرادروساروس 

[ رومآ ]

نم بکرتی  نایلاغس و  رهن  اضیأ  یمسی  ایسآ و  هراق  نم  هیقرـشلا  هیلامـشلا  ههجلا  یف  رهن  وه * ءار  هرخآ  هنکاس  واو  همومـضم و  میمب 
دراولا نوغرأ  رهن  نم  اهقرـش و  وأ  ایریبیـس  طساوأ  یف  لاکیب  ءارو  هعقاولا  راطقالا  نم  هیبرغلا  هیبونجلا  ههجلا  یف  يراـجلا  اکلـش  رهن 

نم هقیقد  هـجرد و 30  یلامـشلا و 121  ضرعلا  نم  هـجرد  نم 53  بیرق  ناـکم  یف  نارهنلا  عـمتجی  هیقرـش و  هیبوـنج  ههج  نم  هیلا 
سوق هئیه  یف  ایروشنم  دالب  یف  رتتلا و  دالب  نم  یلامـش  مسق  یف  ایریبیـس و  ضعب  یف  يرجی  روکذملا  رومآ  رهن  و  یقرـشلا ..  لوطلا 

یف طیحملا  یلامش  نم  نوج  یف  کتسخوأ  رحب  یف  بصی  هیقرشلا و  هیلامشلا  ههجلا  یلا  يرجی  مث  نم  هقیقد و  هجرد و 30  یلا 47 
هنوج رتتلا و  زاغوبب  یمـسملا  هروک  رحبب  بونجلا  یف  لـصتی  یقرـشلا و  لوطلا  نم  هجرد  یف 141  هعوـبنی و  هجرد  نم  هبیرق  هجرد 

هنم و هیلامـشلا  ههجلا  یف  هیراج  هریثک  تاریهن  هیف  بصت  لـیم  وهف 2400  هلوط  امأ  نایلاغـس ..  هریزج  ئطاوشب  یقرـشلا  یف  دودسم 
ردـقت يراغنـس و  يروزوأ و  اهمهأ  هیبونجلا  ههجلا  یف  هیراج  يرخأ  تاریهن  نوکرأ و  ناـماین و  يریکـشت و  ودـلوألا و  رهن  اـهمهأ 

بعصیف الحو  هریثک و  اباشعأ  الامر و  هبصم  یف  نا  ریغ  هلوطب  رومآ  رهن  یف  يرجت  نأ  نفسلا 
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( سرام  ) راذآ یلا  کلذـک  یقبی  دـلجتی و  ربمفون )  ) یناثلا نیرـشت  رهـش  هیادـب  یف  ـالیم و  وأ 40  هفاسم 130  نفسلاب  هیف  كولـسلا 
اذروب و ایریبیس  یلاهأ  دنع  یمسی  هئطاوش و  یف  هدحاو  هعفد  ریثک  جلث  ردحنی  ءاتشلا  یف  هیجلثلا و  تابکرملا  اهکلـست  اقیرط  حبـصیف 

هیبونجلا تاهجلا  یف  یتح  ایـسورب  صتخی  وه  امهیف و  لوجی  ام  اهنم  مهریغ و  وشناملا و  هزوفنتلا و  نم  هریثک  لئابق  هیبناج  یف  نطقی 
يدتبت ء يذلا  ناکملا  دنع  رهنلا  نیمی  یف  فیالوقن  هعلق  هدـنع  هعقاولا  نکامالا  کلت  همـصاع  لیم و  هئامثالث  وأ  نیتئام  هفاسم  یلع 

 .. هیف ریست  نأ  یف  نفسلا 

تاهجلا یف  مرکلا  رثکی  هبصخم و  لوهـس  اهیف  اهریغ و  نیلفلا و  نایدنـسلا و  ربونـصلا و  رجـش  نم  هفتلم  هریثک  تاباغ  هئطاوش  یف  و 
دیعاوملا بهذلا و  ضرأ  یه  هنم  برقلاب  هعقاولا  ضرالا  نا  یلاهالا  تافارخ  یف  و  هریبک ..  هریغص و  كامسا  هیف  هنم و  هیبونجلا 

[ بنآ ]

رون نیب  همیظع  هعقو  هدنع  تناک  هامح  یلامـش  شدارم  مورکلا و  نیب  هیبلکلا  لبج  یف  یـصاعلا  رهن  برق  میدق  نصح  نونلا * حـتفب 
قلخ مهنم  لتق  دق  جـنرفالا و  رکاسع  تمزهنا  روکذـملا و  سنربلا  اهیف  لتق  یجنرفالا  هیکاطنا  سنرب  هیتاوید  دـتومی  یکنز و  نیدـلا 

روکذملا نیدلا  رون  اهب  حدم  هدیصق  نم  ینارسیقلا  لوقی  اهیف  و  هرجهلل ..  هنس 544  رفص  یف 21  ءاعبرالا  مویلا  کلذ  ناک  ریثک و 

حیرصلا مرکلاب  ءاج  حیرصّرد  ّيأ  كّرد  هّلل  الأ 

حیس هیماف و  نیب  ام  یلعاحیسم  یلوتسا  يذلا  كرکسع  و 

حیرج وأ  لیتق  نع  رداوص  یلاوعلا  تبن  یتلا  کتعقو  و 

حوسم یف  هلارغلا  عقنلا  نم  یکاذملا  تزربأ  موی  بنآب 

حیرقلا نفجلا  هربع  مدلا  نمارارمحا  یصاعلا  امنأک  هادغ 

حیتملا ردقلا  نم  هل  حیتأ  فتح  سنربالاب  كافاو  دق  و 

هلعل بلح و  یحاون  نم  زازع  لامعأ  نم  نصح  لاق  هدحوملا و  ءابلا  نونلا و  دـیدشت  نیترـسکب و  ّبنإ  فنـصملا  رکذ  دـق  تلق و  .. 
اذه

[ سنآ ]

مجعم یف  و  هروصقملا ..  هزمهلا  حتفب  ادارطتسا  لصالا  یف  هرکذ  یناتسبلا و  هلاق  نمیلا  هیالو  یف  ءاعنـص  ءاول  نم  ءاضق  نونلا  رـسکب 
حتفب سنأ  يرکبلل  مجعتسا  ام 
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نم سنأ  ینادمهلل  هریزجلا  باتک  یف  و  ناهلا ..  یخأ  سنأب  یمـس  نادمه  یخأ  ناهلأ  رایدـب  لبج  لعف  ءانب  یلع  هیناث  رـسک  هلوأ و 
نمیلاب هارس  نالبج  یلاعأ 

[ افنآ ]

هخیرات یف  نودلخ  نبا  هرکذ  انرمات  دالب  ههج  یف  برغلاب  عضوم  فلأ * اهدعب  هحوتفم  ءاف  هروسکم و  نونب 

[ هقنآ ]

هنیذأ نبال  دشنأ  يرکبلا و  هلاق  حضاف  هل  لاقی  لبج  دنع  عیقبلا  لبق  عضوم  قنالا * نم  هلعاف  نزو  یلع  فاقلاب 

هقراط اهب  ربع  ام  تسمأهقنآ و  اهب  يدعس  نم  راد  ای 

[ هنآ ]

لوینابـسالا هنایرهن و  لصالا  یف  هامـس  سانا و  ءامدـقلا  دـنع  همـسا  لاـغوتربلا  اینابـسا و  یف  رهن  هطوبرم * ءاـت  اهدـعب  هحوتفم  نونب 
هنای يداو  نع  افیرحت  هنایداوغ  هنومسی 

[ ینآ ]

مورضرا ههج  یف  نارا  دالب  یف  همیدق  هینمرا  هنیدم  موکینبإ * میدقلا  اهمسا  نا  نظی  يزینأ و  اهل  لاقی  رصقت و  ودملاب  یناتـسبلا  لاق 
نمرالا هکلمم  همصاع  میدقلا  یف  تناک  اهنا  هنم  یقرشلا  بونجلا  نم  هیقرشلا  ههجلا  یلا  صراقلا  نم  ارتمولیک  هفاسم 24  یلع  هعقاو 

لیجلا یف  اهنا  الا  مامتلاب  اهخیرات  ملعی  هسینک و ال  فلأ  تیب و  فلأ  هئام  یلع  يوتحت  دالیملل  رشع  يداحلا  نرقلا  یف  تناک  لاقی  و 
نالسرا بلا  اهحتتفا  هنس 457  مث  نانویلا  اهیلع  یلوتسا  هیرجه  هنـس 446  نمرالا و  كولمل  اتخت  تناک  دالیملل  سداسلا  سماخلا و 

اهناکس حزنف  هنـس 719  هلزلزب  تبرخ  نأ  یلا  لوغملا  نمرالا و  مجعلا و  جرکلا و  يدـیأ  اهتلوادـت  مث  ارـسأ  التق و  اهحابتـسا  هونع و 
روصق و دـباعم و  سئانک و  راثآ  كانه  يری  لازی  فصفـص و ال  عاق  نـآلا  یه  کـلذ و  دـعب  دـحأ  اهنکـسی  مل  اـهورجه و  اـهنم و 

دق نامزلا و  يدامت  مایالا و  رورک  عم  هظوفحم  لایمأ  وحن 6  اهطیحم  غلبی  یتلا  اهراوسأ  لازت  همیدقلا و ال  اهتمظع  یلع  لدت  نوصح 
راصتخاب لصالا  یف  اهرکذ 

[ هلدوآ ]

هینای ءاول  یف  ابورأ  یف  هیلعلا  هلودلا  كالمأ  نم  دلب  هطوبرم * ءات  اهرخآ  ماللا  لادلا و  حتف  واولا و  نوکسب 

[ سؤوآ ]
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دالیملا لبق  هنس 198  هنس 214 و  اینودکم  کلم  سماخلا  سبیلف  نوینامورلا 

[ يآ ]

یلع خرکلا  کلم  هحلاص  مث  اهیف  نختأ  یقوجلسلا و  کبلرغط  نب  نالسرا  کلملا  اهحتتفا  خرکلا  ندم  نم  هنیدم  مسا * هنکاس  ءایب 
ناهبصأ یلا  دالبلا  کلت  یقاب  نع  اهنع و  عجرف  هیزجلا 

[ سایآ ]

یه لامـشلا و  ههج  نم  كانه  هیروسل  دح  یهف  هیروس  ههج  نم  ایکیلیک  دالب  أدتبت  اهب  لوضانالارب  نم  سیـس  دالب  یف  هضرف  یه *
سأر یلع  طسوتملا  رحبلا  نم  یلامشلا  فرطلا  یف  الامش  هقیقد  هجرد و 45  ضرع 36  اقرش و  قئاقد  هجرد و 5  لوط 36  یف  هعقاو 
هلحرم وحن  نودـمح  لت  نیب  اهنیب و  ناتلحرم و  صارقب  نیب  اهنیب و  لامـشلا  ههج  یلا  هنوردنکـسالا  نع  الیم  دعبت 20  سوسا  جیلخ 

یف يدرولا  نبا  هلاق  سایآلا  هعمـشلا و  سلطالا و  یه  جاربأ و  هثالث  رحبلا  یف  اهل  و  ینامرقلا ..  هلاق  يراصن  اهلهأ  نسح و  ءانیم  اـهل 
راصتناب امیدق  هنیدملا  هذه  ترهتـشا  دق  و  اهجاربأ ..  رهـشأ  وه  ءادـفلا و  یبأ  لوق  نم  رهظی  ام  یلع  جـنرفألا  هتنب  سلطالا  هخیرات و 

دق رصنلا و  هنیدم  يأ  سیلوبوکین  ذئنیح  هنیدملا  تیمـسف  دالیملا  لبق  هنس 333  اهراوجب  ترج  برح  یف  سویراد  یلع  ردنکـسالا 
کلذ هیرجه و  هنـس 723  هنیدملا  هذه  تحتف  دق  يدرولا و  نبا  لاق  سایآ ..  نآلا  روهـشملا  وستایا و  سوسا و  اضیأ  امیدـق  تیمس 
یـساق بکارملا و  یف  مهدالوأ  مهلاومأ و  اولقن  کلذ  نمرالا  يأر  املف  رحبلا  یف  يذلا  سلطالا  اهبـصح  یلع  قینجنملا  اوبـصن  مهنا 

نم جاربالا  تبقن  يراجنلا و  عارذلاب  اعارذ  روسلا 13  ضرع  صاصر و  دیدحب و  هبلکم  تناک  اهنال  هقشم  جاربالا  مده  یف  رکـسعلا 
ذقنتسا امل  ءادفلا  وبأ  لاق  و  اهعیمج ..  تطقاستف  تقرحأ  تیرلا و  نطقلا و  بح  بطحلا و  اهیلع  یقلأ  باشخالاب و  تقلع  لفـسأ و 
يدـیاب یتـلا  یناوـملا  ههج  نم  ماـشلا  یلا  مهلوـصو  لـق  جـنرفالا  دـی  نم  اـمهریغ  اـکع و  سلبارطک و  هیلحاـسلا  دـالبلا  نوملـسملا 

هصخلم و ام  اضیأ  لاق  و  رحبلا ..  ربلا و  راجتل  امیظع  اعمجم  اروهـشم و  انیم  تراصف  يراصنلل  اهنوکل  ساـیآ  یلا  اولاـم  نیملـسملا و 
انیم یلع  لاوش  یناث  یف  لزن  هریثک و  رکاسع  یف  اغبنطلا  نیدلا  ءالع  بلحب  ءارمالا  کلم  نمرالا  دالب  دصق  ناضمر  یف  هنس 736  یف 

اوملسی نأ  یلع  مهنع  فکلاب  ماشلا  بئان  باتک  هعم  قشمد و  نم  نمرالا  لوسر  مدق  مث  مایأ  هثالث  اهرصاح  سایآ و 
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يذلا اهجرب  نوملـسملا  برخف  ندملا  کلت  هلمج  نم  سایآ  تناک  کلذ و  مهنم  اوملـستف  ناهج  رهن  یقرـش  هعقاولا  عالقلا  دالبلا و 
هنیدملا هذه  زکرم  قیقحتلاب  فرعب  مل  لیق و  هروکذملا ..  هنسلا  نم  هجحلا  يذ  یف  اوداع  اباون و  دالبلا  کلت  یف  اوباتتسا  رحبلا و  یف 
نوقلطی ءاوعلا  تلق و  اهراثآ ..  نم  یه  اهنم  برقلاب  تدـجو  یتلا  راوسالا  لکیهلا و  هانقلا و  راثآ  نا  نونظملا  مدـقلا و  یف  یلـصالا 

رصقلاب سایأ  نآلا  اهیلع 

[ رابیآ ]

كانه نوغارا و  رهن  یلع  هنولبمب  نم  یقرـشلا  بونجلا  یلا  ارتمولیک  هفاسم 30  یلع  اینابسأ  نم  هراقن  یف  هنیدم  یه  ءایلا * نوکـسب 
هیرجه هنس 856  سولرک  نودلا  هدلو  یلع  هلیطسق  کلم  انحوی  رصتنا  هراقن و  کلم  ایسرغ  یلع  هیرجه  هنس 272  هبراغملا  رصتنا 

[ ربیآ ]

هرق نویفا  نم  یقرشلا  بونجلا  یلا  اخسرف  هفاسم 12  یلع  يرغصلا  ایـسآ  یف  هریغـص  هریحب  ءاراه * اهدعب  هروسکم  ءاب  هنکاس و  ءایب 
وصرقا رهن  بصم  هروکذملا  هریحبلا  یف  رهش و  قآ  هریحب  یقرش  نع  خسارف  یلا 4  نم 3  دعبت  راصح 

[ کجندیآ ]

هکیزیک نم  برقلاب  هرمرم  ئطاـش  یلع  اـهعقوم  هنیدـم  فاـک * اهدـعب  هروسکم  میج  هنکاـس و  نون  مث  هروسکم  لاد  هنکاـس و  ءاـیب 
نع تاعاس  ثالث  هنم  دعبت  راکدنوادخ  هیالو  یف  یسمرق  ءاول  عباتلا  كدرأ  ءاضق  نم  هبـصق  یه  اهتابارخ و  نم  تینب  دق  همیدقلا و 

.نیملسملا نم  وحن 3000  مهنم  سفن  وحن 5000  اهیلاهأ  ددع  مرکلا و  توتلا و  رجش  اهب  رثکی  روکذملا  ءاضقلا 

[ سودیآ ]

یه ینمـش و  یبونج  یلع  هراجت  تاذ  عقوملا  هلیمج  یلمورلا  یف  هنیدـم  یه * نیـسف  هنکاس  واو  اهدـعب  همومـضم  لاد  هنکاس و  ءایب 
اهیلاهأ و  اـهتویب 2801  هیرق  یلع 77  لمتـشی  اـهؤاضق  سفن و  اهناکـس 5000  ددـع  هنردا  هیالو  یف  هیملـسا  ءاول  عبات  ءاضق  هبـصق 

خماش لبج  مسا  اضیأ  سودیآ  و  طابقالا * نم  اسفن  مهنم 114  نویحیسم  نوقابلا  نیملسملا و  نم  اسفن  مهنم 17062  اسفن   207120
نـصح مورلا  هرـصایق  مایأ  یف  هیلع  ناک  بذـع و  ءام  عوبنی  روکذـملا  لبجلا  سأر  یلع  اهنم و  تاـعاس  دعب 4  یلع  رادکـسا  یقرش 

عینم

( لوأ مجنم  - 13)
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[ نیدیآ ]

هنیدم اهزکرم  يرغـصلا  ایـسآ  یف  هیناهاشلا  هسورحملا  کلامملا  تایالو  نم  هیالو  رمقلا * ءایـض  هیکرتلا  هغللاب  اهانعم  ءایلا  نوکـسب 
هیالو ضعب  قرشلا  نم  راکدنوادخ و  هیالو  لامشلا  نم  اهدودح  لوضانالا و  رب  سفن  نم  یه  اهیلا و  بسنت  ام  اریثک  کلذل  ریمزا و 
ءاول یه  .هیولأ و  هعبرأ  یلا  مسقنت  یمورلا و  لیبخرالا  هینوق و  هیالو  ضعب  برغلا  بونجلا و  نم  هینوق و  هیالو  ضعب  راکدـنوادخ و 

هینامثعلا دالبلا  یف  هنسح  هرهش  وذ  یفانئتسا  يراجت  سلجم  هیالولل و  هیفانئتسالا  سلاجملا  هیف  یلاولا و  دیب  هترادا  يزکرملا و  ریمزا 
.ناخ وراص  ءاول  .هل و  هیخیراتلا  هرهشلا  همساب و  هیالولا  یمست  يذلا  وه  نیدیآ و  ءاول  و 

لزت مل  هروهـشم و  نادـلب  هیراجت و  هیمهأ  همیدـق و  هرهـش  تاذ  هیالولا  هذـه  و  ءاضق ..  یلا 33  هیولألا  هذـه  مسقنت  اـشتنم و  ءاول  و 
اهبصخأ ایـسآب و  هیلعلا  هلودلا  تایالو  ینغأ  یه  اهریغ و  اقیرفا و  ایـسآ و  اکیرما و  ابوراب و  هلـصتم  اهارتف  ملاعلا  یف  هدتمم  اهتراجت 

ددـع و  اـبوروا ..  قاوسأ  یف  همیقلا  تاذ  هملکـالا  هطـسبالا و  اهعئانـص  نم  تـالوصحملا و  هرفاو  هاـیملا  هریزغ  لاـبجلا  هریثک  اـضرأ 
ارب هیراجتلا  اهزکارم  نسح  اهبصخ و  اهیضارأ و  هعسل  هبسنلاب  نولیلق  مه  نمرالا و  مورلا و  نیملـسملا و  نم  مهرثکأ  نویلم و  اهیلاهأ 

هیبنجأ هینطو و  هفلتخم  فئاوطل  ثانالا  روکذلل و  هریثک  سرادم  بتاکم و  هلمج  اهیف  اعبرم و  ارتمولیک  اهتحاسم 51687  و  ارحب ..  و 
مـساب نیدـیآ  تیمـس  و  اهریغ ..  هیواسنرف و  هینانوی و  هیکرت و  هدـیرج  وحن 14  اـهزکرم  یف  یقرتلا و  یف  هذـخآ  لزت  مل  اـهفراعم  و 

کب یسیع  هدلو  هدعب  یلوت  مث  کب  دمحم  هدلو  هدعب  یلوت  مث  دابقیک  نیدلا  ءالع  ناطلسلا  توم  دعب  اهیلع  یلوتـسملا  کب  نیدیآ 
ینامثعلا یناثلا  ناخ  دارم  ناطلسلا  هتیرذ  نم  کلملا  عزتنا  مث 

[ ریآ ]

نـصح یهز  لماعم  هلمج  اهیف  ءانبلا  هدیج  یل  رهن  یطاش  یلع  اسنارف  نم  هلاکوداب  هیالو  نم  هنیـصح  هنیدم  ءار * اهدعب  هحوتفم  ءایب 
اهملتـسا نأ  یلا  اهحتف  ررکت  مث  هنـس 881  نویدنام  رونلا  اهحتف  هیدالیم و  هنـس 630  کیردـیل  اهانب  نوصحلا  نیب  هعبارلا  هبترلا  نم 

یلع دنال  هیالو  نم  اسنرف  یبونج  یف  هنیدـمل  مسا  اضیأ  ریآ  و  ارتمولیک * اهلوط 41  وحن 10000 و  اهیلاهأ  ددع  هنس 1713 و  اسنرف 
نرقلا ذنم  هیفقسا  یسرک  یه  هیلاع و  هسردم  اهیف  اسفن و  اهناکس 4000  ددع  رودارهن  نم  يراسیلا  ئطاشلا 
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دالیملا نم  سماخلا 

[ يریآ ]

نم هلسر  لدنص  هیلا  ثعبف  روسیم  یلوم  لدنص  نم  کلملا  دبع  نب  لیعمسا  اهیف  نصحت  برغملاب  هعلق  ءارلا * رـسک  ءایلا و  نوکـسب 
همـسا هماتک  نم  الجر  اهیلع  فلختـسا  اهابـسا و  هروکذملا و  هعلقلا  حابتـسا  هب و  رفظ  مث  مایأ  هینامث  هلتاق  هیلا و  راسف  مهلتقف  هقیرط 

وزامرم

[ يروبسلیآ ]

نم هیباختنا  هعطاقم  تاذ  هنیدـم  هروسکم * ءار  اهدـعب  هنکاس  واو  همومـضم و  هدـحوم  ءای  مث  ناـنکاس  نیـس  مـال و  هروسکم و  ءاـیب 
هیبرت اهیف  رثکی  ادج  همیدق  هنیدم  یه  اسفن و  اهیلاهأ 760 خ 28  ددع  اردنول ..  نم  هیبرغلا  هیلامشلا  ههجلا  یلا  الیم  دعبت 37  ارتلکنا 

ریرحلل لمعم  اهیف  دجوی  اردنل و  قاوسأ  یف  عابیلزوالا 

[ لوک هنیآ  ]

هیـالو نم  هسورب  ءاول  نم  هبـصق  مـال * اـهرخآ  هنکاـس  واو  اهدـعب  همومـضم  فاـک  مث  ءاـهلا  ناکـسا  نونلا و  حـتف  ءاـیلا و  ناکـساب 
لمتـشیف ءاضقلا  امأ  تاعاس ..  هسورب 8  نیب  اهنیب و  سوبنملوأ  ممق  هیلع  فرـشت  عستم  داو  یف  رهـش  یکی  یبونج  یلع  راکدـنوادخ 

نیملسملا نم   18 مهنم 554 ، اسفن   24 اهیلاهأ 894 ، ددع  تیب و   4 یلع 578 ، يوتحت  هیرق  یلع 76 

( امهیلی ام  ءابلا و  هزمهلا و  باب  )

[ ابأ ]

کلم سابأ  نا  لاـقی  ناـنویلا  دـالب  نم  سینیـس  رهن  یلع  هدـیقوف  میلقإ  نم  هیقرـشلا  هیلامـشلا  ههجلا  یف  هنیدـم  هففخم * ءاـبلا  حـتفب 
سیتنبا کلذ  نم  تیمسف  یبوأ  یف  اونطوتسا  اهنم و  اهلهأ  جرخ  سیسرزکا  مایأ  یف  سرفلا  اهیلع  مجه  امل  اهیناب و  وه  سوغرأ 

[ رافجا ابأ  ]

دالب یف  هعطاقم  ءار * مث  فلأ  اهدعب  هدحوملا  ءافلا  حتف  میجلا و  ناکـسا  هیناثلا و  هزمهلا  مض  اهدعب و  ءابلا  هروصقم و  هزمهلا  حـتفب 
عبرم و رتمولیک  وحن 2900  اهتحاسم  سیاث  یمسی  ریغص  رهن  ماما  هرئاد  نم  یه  اهیف و  هراثآ  لازت  نصح ال  نم  کلذب  تیمس  رحملا 

هیدیدحلا نداعملا  نم  ریثک  اهلابج  یف  سفن و  اهناکس 200000  ددع 
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رشع نماثلا  رشع و  عباسلا  نینرقلا  یف  تثدح  یتلا  تاروثلا  رثکال  اردصم  تناک  اهنأ  یف  هروهشم  هعطاقملا  هذه  هیساعنلا و  و 

[ ناخ ابأ  ]

یف هعوبنی  هیـسورلا  کسموت  هیالو  یف  رهن  نون * فلأ و  اهدعب  هحوتفم  ءاخ  مث  فلأ  اهدعب  هدـحوملا  ءابلا  هروصقم و  هزمهلا  حـتفب 
اذـه یلع  نوربطلم و  لاق  رتمولیک ..  هلوط 350  افون ..  ایلوأ  دـنع  سین  یف  بصی  هیقرـشلا و  هیلامـشلا  ههجلا  یلا  يرجی  یئاتلا  لابج 

میدق ملقب  هریثک  تاباتک  اهیلع  مادقأ و  هعبس  وحن  لاثمت  لک  لاجر  لیثامت  رهنلا 

[ تایرابا ]

رشب لاق  دسأ ..  ینب  راید  قش  یف  عضوم  تایلاعف * نزو  یلع  ءایلا  حتف  ءارلا و  رسک  هزمهلا و  مضب 

حیسم ّیشوم  نهفطعی  تایرابأب  اهدوتق  ّنأک 

[ یظابأ ]

يربکلاف يربک ..  يرغص و  یلا  مسقنت  هیسور  دالب  هیشابأ * یمست  امیدق  تناک  هیسابأ و  اضیأ  یمـست  ءاظلا و  ءابلا و  هزمهلا و  حتفب 
هجرد و 45 هقیقد و 44  هجرد و 30  نیب 42  یه  الوط و  دوسالا  رحبلل  هلباـقم  هیبونجلا  ههجلا  یف  فاـق  هوق  لاـبج  حفـس  یف  هعقاو 

مه همیدقلا و  هینانویلا  تارمعتسملا  یلاهأ  لسن  نم  اهلهأ  یقرـشلا و  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 28  یلامشلا و 43  ضرعلا  نم  هقیقد 
بـشخ دولجلا و  دـبللاب و  مهتاراـجت  هریثـک  لـئابق  مه  لاـمجلا و  نم  میظع  بناـج  یف  مهؤاـسن  تاراـغلا و  نش  یف  هشیعملا  نوبحی 

حالـسلاب ادلقتم  الا  هتیب  نم  مهنم  لجرلا  جرخی  هیبرحلا و ال  تالآلا  لمع  یف  ابیرقت  هروصحم  مهتعنـص  ریرحلا و  عمـشلا و  سقبلا و 
يرارـسلا عیب  تلطبأ  کلذ و  نع  هیـسورلا  هموکحلا  مهتعنم  ریخالا  نمزلا  یف  نکل  مهناریج  عم  یتح  مهبورح  لاصتا  بسح  لماکلا 

نکل اوملسأ و  مث  هینامورلا  هلودلا  مایأ  یف  عبارلا  نرقلا  یف  اورصنت  دق  فاق و  هوق  لابج  لهأ  تاغل  هبشت  مهتغل  مهنیب و  کیلامملا  و 
مهنم مه  نیذلا  نانویلا  نع  مهخالـسنا  دـعبف  امـسا  نکل  هریثک و  لودـل  اوعـضخ  دـق  هینثو و  هیحیـسم و  تاداعب  نیکـسمتم  اولاز  ال 

نأ یلا  هلقتـسم  هراـمأ  مهدـالب  تحبـصأ  مهیلع و  اریمأ  هیدـالیم  هنـس 1771  اوماـقأ  نییناـمثعلل و  مث  هسکارجلل  مـث  سرفلل  اوعـضخ 
هیقرشلا هیلامشلا  ههجلا  یف  هعقاو  يرغصلا  هظابأ  و  ایسورل 1824 ..  تعضخ 
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يرغصلا ایسآ  یضارأ  اونطوتسا  هسورحملا و  کلامملا  اوتأ  مهنم و  هریثک  هلمج  جرخ  لیوطب  سیل  نامز  ذنم  يربکلا و  نم 

[ کسنکابأ ]

نم هجرد  یف 54  ناخ  ابا  رهن  یلع  کسموت  هموکحل  هعبات  ایریبیس  یف  هنیصح  هیـسور  هدلب  نیـسلا * نونلا و  نوکـس  فاکلا و  مضب 
هبیطلا یعارملا  هریثک  لابجلا  هریثک  هحـص  ایریبیـس  عقب  دوجأ  اـهؤاوه  یقرـشلا  لوطلا  نم  هقیقد  هـجرد و 30  یلامـشلا و 91  ضرعلا 
لیثامت هیلع  هیبهذ و  هیـضف و  یلح  هیف  یبارت  لت  اهنم  برقلاب  سفن و  فلألا  نع  فونی  اهیلاهأ  ددع  لالغلا و  هریثک  هبـصخ  اهعرازم 

دالیملل هنس 1707  ربکالا  سرطب  اهانب  هریبک  هلیمج  لاجر 

[ سولایأ ]

همأ نم  مهرواج  نمل  رهوجلا  اذـه  نوعیبی  اـهیلاهأ  ءاـبرهکلا و  اـهنم  طـقتلی  موی  هفاـسمب  هنوطوغلا  دـالب  نع  دـیعب  اـهعقوم  هریزج  * 
نوطوطلا

[ هنابأ ]

یف درو  دق  رکذلا و  همیدـقلا  ماشلا  راهنأ  نم  رهن  وه * هطوبرملا  ءاتلا  هرخآ  هحوتفم  نون  فلأ و  امهدـعب  هیناث  فیفخت  هلوأ و  حـتفب 
نم لیئارـسا و  ینب  هاـیم  عیمج  نم  نسحأ  قشمد  ارهن  رفرف  هناـبأ و  سیلأ  هصناـم  مارا  سیئر  ناـمعن  مـالک  نم  هاروـتلا  رافـسأ  ضعب 
امأ رفرف  رهن  وه  جوعالا  رهن  نا  يدرب و  رهن  وه  هنابأ  رهن  نا  رهظی  يذلا  ماشلا و  راهنأ  مظعأ  امه  جوعالا  رهن  يدرب و  رهن  نا  مولعملا 

وحن دعبی  هنادبز  هیرق  برقب  کلذ  نانبلل و  لباقملا  يأ  نابییتا  جنرفالا  دـنع  یمـسملا  یقرـشلا  لبجلا  نم  جرخیف  يدرب  يا  هنانأ  رهن 
يداو قوسب  نآلا  هامـسملا  همیدـقلا  لبآ  نم  برقلاب  يرجی  امدـق و  نیعبرأ  عست و  هئام و  فلأب و  اهنع  عفتری  قشمد و  نع  ـالیم   23

و هیلبقلا * هریحبلا  یف  یهتنی  نأ  یلا  ایراج  لازی  لهـسلا و ال  یلا  اهرادقأب  هنیدـملا  نم  جرخی  مث  یجیفلا  نیع  ءام  هیف  بصی  يدرب و 
ینومطسق هیالو  نم  بونیس  ءاول  یف  یلوب  هنیأ  هنیدم  یقرش  دوسالا  رحب  لحاس  یلع  هنیدم  اضیأ  هئابأ 

[ وئابأ ]

ابیرقت اهناکس  ددع  تیهنرهف  نازیم  نم  وحن 185  هترارح  هجرد  كولملا  ءادل  ادج  عفان  راح  ءام  عوبنی  دوجوب  ترهتشا  ایلاطیاب  هدلب 
سفن  2 ، 900

[ ایزیم ونابأ  ]

هنکاس واو  همومضم و  نون  مث  فلأ  اهدعب  ءابلا  حتف  هزمهلا و  رسکب  * 
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یف عفترم  فرط  یف  اـهعقوم  نیروتناـس  هریزج  یف  هنیدـم  فلأ * اهدـعب  هحوتفم  هاـنثم  ءاـی  مث  ناـنکاس  ءار  ءاـی و  هروسکم و  میم  و 
هئامعبرأ اهاطوأ  هقبط و  وأ 20  یلا 15  ضعب  قوف  اهضعب  رخـصلا  یف  هتوحنم  اهتویب  نم  ریثک  هریزجلا و  نم  هیبرغلا  هیلامـشلا  ههجلا 

عقاوم نأل  ادج  بیرغ  رحبلا  نم  اهرظنم  اهالعأ و  یلا  اهلفـسأ  نم  رخـصلا  یف  هتوحنم  بلاولب  اهیلا  لخدـی  رحبلا و  حطـس  قوف  مدـق 
هنم هجراخلا  هریثکلا  نخادملا  ول ال  رخصلا و  اهحطـس  فیخم و  ضافخنا  اهتحت  نکامأ  اهـضعب  بکارملا و  يراوص  نم  عفرا  اهتویب 

رشب لزانم  هتحت  نأ  فرعی  مل  اهنم  ثعبنملا  ناخدلا  و 

[ هدّبا ]

و اهلاومأ ..  حستکا  اهملاعم و  سمطف  هرکاسعب  رمحالا  نبا  اهیلا  یهتنا  مث  لاق  هرئادلا و  یف  یناتـسبلا  هوحن  رکذ  لصالا و  یف  اهرکذ 
اهناکس ددع  یقرشلا  لامشلا  قرـش  ههج  یلا  نایج  نم  رتمولیک  دعب 40  یلع  اهعقوم  يّدبألا  ّینبلا  نب  دـمحأ  سابعلا  وبأ  اهیلا  بسنی 

هیرجه هنس 632  برعلا  دی  نم  لوینابسالا  اهذخأ  همسن   14 ، 000

[ نلّبا ]

هفـضلا یلع  اهعقوم  ایـسورب  تایالو  نم  ایزیلیـس  یف  هنیدم  نون * اهرخآ  ماللا  نوکـس  هروسکم و  هدحوملا  ءابلا  دـش  هزمهلا و  مضب 
یقرـشلا بونجلا  یلا  نیلرب  نم  ارتمولیک  یقرـشلا و 42  بونجلا  ههج  یلا  ولـسرب  نم  ارتمولیک  هفاـسم 45  یلع  ردوأ  رهن  نم  ینمیلا 

نداعملا شاوملا و  یف  هعساو  اهتراجت  میلعتلل  سرادم  هیضایرلا و  باعلالل  لحم  اهیف  اسفن   11 اهناکس 879 ، اضیأ 

[ اتوک ویّبأ  ]

هحوتفم ءات  هنکاس و  واو  همومضم و  فاک  مث  هنکاس  واو  اهدعب  همومضم  هانثم  ءای  هددشم و  ءاب  همومضم و  هزمهب  رخصلا  تحت  يأ 
اهتاقحلم ناکـس  سفن و  فلأ  وحن 150  اهناکـس  ابوروی  دالب  نم  ابغأ  هعطاقم  یف  ایقیرفأ  طـساوأ  یف  هلقتـسم  هنیدـم  فلأ * اهدـعب 

مادـقأ و هتـس  هولع  بارت  روس  اهلوح  رحبلا و  حطـس  نع  امدـق  هعفترم 197  هیقامـس  روحـص  یلع  هینبم  یه  سفن و  فـلأ  نوـسمخ 
لبج همق  یف  مدـق  هلوط 600  طسبنم  رخـص  دوجو  مسالا  کلذـب  اهتیمـست  ببـس  هریثک و  هیعارز  ضارأ  هنمـض  ـالیم و  هطیحم 20 
لکش یلع  یه  راجشالا و  قاروأب  هفوقـسم  نبل و  نم  هیبم  اهتویب  رثکأ  هرذق و  هجوعم  هقیـض  اهعراوش  رثکأ  اهبناوج و  یلع  فرـشم 

نم 10 هفلؤم  هقتلم  هرئاد 
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رثکاـب موقت  ءاـسنلا  نأ  ـالا  ءارـشلا  عیبلا و  اـهیف  رثکی  همظنم  قاوسأ  اـهیف  هنقتم و  ریغ  اـهنکل  هریثک  تاعانـص  اـهیف  اعدـخم و  یلا 20 
لخنلا و تیز  نمـسلا و  اهتالوصحم  مهأ  نم  هیـساحنلا و  دوقنلا  یلا  اـهولوح  مث  صوصخم  فدـص  نم  مهدوقن  تناـک  اهلاغـشأ و 

للق یلاهالا  لسک  هیلحملا و  بورحلا  نکل  اربیل و  فلأ  هئامثالث  ناـنویلم و  ارتلکنا  یلا  هنم  ردـص  هیرجه  هنس 1277  نطقلا و  رجش 
طقف اربیل  فلأ  هئامعبرأ  رداصلا  راص  نأ  یلا  لوصحملا 

[ ینیرک وّبإ  ]

عوبنی اهانعم  هینانوی  هملک  ءای  اهرخآ  هنکاس  ءای  امهنیب  نونلا  ءارلا و  رسک  فاکلا و  نوکـس  هدحوملا و  ءابلا  دیدشت  هزمهلا و  رـسکب 
نم ءامدقلا و  دنع  یقیـسوملا  تادوبعمب  هصوصخم  تناک  یتلا  نکامالا  نم  وه  نوکیلیإ و  لمج  یف  ایتویب  یف  عوبنی  وه * سرفلا و 

عوبنیلا هنم  رداصلا  رخـصلا  سفر  هحنجالا  وذ  سوساغب  ناصحلا  نا  هیرعـشلا و  هحیرقلا  بهی  عوبنیلا  کـلذ  نا  مهناـهذأ  یف  ررقملا 
هایملا کلت  ترجفناف 

[ تبأ ]

ارتمولیک دعبت 55  زولکوف  هیالو  نم  هیواسنرف  هنیدم  تأ * حیحـصلا  اهظفل  هطوسبم و  ءات  اهدعب  هنکاس  هدـحوم  ءاب  هحوتفم و  هزمهب 
عمشلا فوصلا و  نطقلل و  لماعم  هیلاع و  هسردم  یئادتبا و  سلجم  اهیف  اسفن  وحن 5800  اهناکس  ددع  نونیفأ  نم  هیقرشلا  ههجلا  یلا 

زوللا اهیلاهأ  هراجت  رثکأ  ریرحلا و  و 

[ هغجبأ ]

راید هیالو  یف  زیزعلا  هرومعم  ءاول  نم  نیک  اءاضق  یف  هیرق  هطوبرم * ءاـت  اـهرخآ  نیغلا  میجلا و  حـتف  ءاـبلا و  نوکـس  هزمهلا و  حـتفب 
هارفلا یف  بصی  يذلا  کیریا  رهن  نم  برشت  هقینأ  تانج  تاذ  رکب 

[ ردبأ ]

هفاـسم 3 یلع  هیروس  هیـالو  نم  ءاـقلبلا  ءاول  یف  نولجع  ءاـضق  نم  ورـسلا  هیحاـن  يرق  نم  هیرق  هیناـث * نوکـس  هثلاـث و  هلوأ و  حـتفب 
نولجع نم  تاعاس 

[ غدبأ ]

يرکبلا هلاق  اعضوم  هبسحأ  رکب  وبأ  لاق  همجعم ..  نیغ  هحوتفم و  هلمهم  لاد  هدعب  هیناث  ناکسا  هلوأ و  حتفب 

[ ناماربأ ]
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[ لیئاربأ ]

اهتالوصحمل همهم  هراجت  تاذ  انوطلا  رهن  عرف  یلع  خالفلا  روغث  مهأ  یه  اهمساب و  یمست  هعطاقم  هبصق  هیناث * نوکـس  هلوأ و  حتفب 
هنمث ام  حمقلا  نم  هرخأتملا  نینسلا  يدحإ  یف  اهنم  جرخ  غبتلا و  محشلا و  دولجلا و  ناتکلا و  رزب  هرذلا و  حمقلا و  ریعشلا و  اهمهأ  و 

هیف رشع و  نماثلا  نرقلا  یف  تبشتنا  یتلا  هیسورلا  هینامثعلا و  بورحلا  هطساوب  هریثک  تارارضا  اهب  تقحل  دق  کنرف و  نییالم  هرـشع 
هلیمج و عراوش  هقزأ و  تاذ  تحبـصأ  خالفلاب و  تقحلأ  هنردأ  یلا  هبوسنملا  حلـصلا  هدهاعم  تدـقع  ذـنم  نییـسورلا و  یلا  تملس 

مهضعب اهیلاهأ  افلأ و  هریخألا 16  تالیدعتلا  بسح  اهناکس  ددع  لاع و  سلجم  هیحـص و  هرئاد  هیدادعا و  هسردم  هریثک و  سرادم 
هفلتخم ممأ  نم  نوقابلا  رثکألا و  مه  مورلا و  نم  مهضعب  نییراغلبلا و  نم 

[ هجربأ ]

يولعلا زعملا  هالو  يذـلا  یبلکلا  مساقلا  وبأ  هب  لزن  عضوم  هطوبرم * ءات  هرخآ  هعبار  حـتف  هثلاث و  رـسک  هیناـث و  نوکـس  هلوأ و  حـتفب 
هخیرات یف  ءارفلا  وبأ  هرکذ  هریبکلا  ضرألا  ازغ  امل  هیلقص  یلع 

[ دلوأ نیدربأ  ]

الیم اهعقوم  دعبی  ادنالتوکـسا  نم  ادج  همیدق  هنیدم  همیدقلا * نیدربأ  يأ  لادـلا  رـسک  ءارلا و  نوکـس  ءابلا و  رـسک  هزمهلا و  حـتفب 
رهنلا 67 قوف  هلوط  نییطوقلا  هینبأ  ایاقب  نم  لیمج  جرب  نودـلا  رهن  قوف  اهیف  نود  رهن  بصم  نم  اـبیرق  هدـیدجلا  نیدربأ  نع  ادـحاو 

سفن یفلأ  وحن  اهیلاهأ  ددع  امدق و 

[ ریاش نیدربأ  ]

هجرد هقیقد و 57  هجرد و 52  نیب 56  یقرشلا  یلامشلا  لحاسلا  یلع  ابوروأ  یف  هیزیلکنالا  کلامملا  نم  ادنالتوکسا  نم  هعطاقم  * 
مظعم الیم و  اهلوط 87  یبرغلا  لوطلا  نم  هقیقد  تاجرد و 48  هقیقد و 3  هدحاو و 49  هجرد  نیب  یلامشلا و  ضرعلا  نم  هقیقد  و 42 

اهنم هقهاش و  لابج  اهیف  هحالفلاب  مهرثکأ  شاعم  اـبیرقت  اـفلأ  اهیلاهأ 250  ددـع  اعبرم  الیم  فلأ و 985  اهتحاسمف  ـالیم  اهضرع 36 
همیق لابجلا و  یف  ّالإ  لدـتعم  اهؤاوه  اهلامعأ  مهأ  نم  یقامـسلا  رجحلا  لغـش  رمحألا و  لیألا  اـهیف  رثکی  هفیرظلا و  ءارفـصلا  رـصحلا 
اهلزنم اـهنم  لاروملاـب  تلعجف  ارتـلکنا  هکلم  دـالبلا  هذـه  نساـحم  تبذـج  دـق  هیزیلکنا و  اریل  نویلم  وحن  اردـنول  یلا  اـهنم  رداـصلا 

نایعألا ءارمألا و  نم  ریثک  یفیرخلا و 
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رکذلا قحتست  عالق  روصق و  هلمج  اهیف  اهیف و  فیرخلا  نوفرصی 

[ وین نیدربأ  ]

نیب مهم  زکرم  ءانبلا و  هنـسح  همهم  هریبک  هنیدم  یه  الیم و  ندنول 512  نع  دعبت  هروکذملا  هعطاقملا  یف  هبـصق  یه  هدیدجلا * يأ 
لکل هینید  هیاـنب  وحن 500  اهیف  یقامـسلا و  رجحلاـب  ینبم  اـهرخفأ  هلیمج و  اـهتینبأ  رثکأ  هیزیلکنـالا  کـلامملا  یف  هیراـجتلا  ندـملا 

افلأ اهلهأ 88  ددع  بکارملا و  ءانبل  لحم  هیریخ و  هیعمج  هرخاف و  هبتکم  ضرعم و  دصرم و  هیلاع و  هسردم  اهیف  بهاذملا و 

[ سربأ ]

هنیصیه هنیدم  نم  نیخسرف  یلع  ناتسجس  برق  داو  هیناث * ناکسإ  هثلاث و  هلوأ و  حتفب 

[ سرزیک فودسربأ  ]

اهیف سفن و  اهناکس 1100  ددع  هیقرـشلا  هیبونجلا  ههجلا  یف  تارتمولیک  انیف 9  نع  دعبت  امنلا  نم  ایرتسوأ  هیقو  دیـشرا  یف  هنیدـم  * 
هنـس 1224 هبرح  ناکرأ  عم  هرکـسعم  اهیف  لوألا  نویلبان  ماقأ  عئانـصلا  مولعلا و  میلعتل  سرادـم  دونجلل و  لزنم  لیمج و  یکلم  رـصق 

هیرجه

[ شربأ ]

یف هبصم  لمرهلا و  نم  یبرغلا  یلامشلا  یتشملا  نم  هجرخم  ماشلا  سلبارط  هیفرـصتم  یف  رهن  هثلاث * حتف  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  حتفب 
هدراب لبج  هنومسی  مورلا  نا  لاق  يدقاولا و  هرکذ  مورلا  دالبب  لبج  مسا  شربأ  و  هشیهلا * درابلا و  رهن  نیب  مورلا  رحب 

[ میوتشربأ ]

اهرسکب همجعم  یف  يرکبلا  هطبض  اطخ و  یناتسبلا  هطبض  اذکه  ءارلا و  حتفب  لصألا  یف  هطبض 

[ میربإ ]

هفاسم یلع  یقرـشلا  لینلا  یطاش ء  یلع  هینبم  ایقیرفا  یف  هبوتلا  دالب  یف  هنیدم  ءارلا * رـسک  هدحوملا و  ءابلا  ناکـسا  هزمهلا و  رـسکب 
رصم حتف  امل  هیرجه  هنس 923  میلس  ناطلسلا  اهحتف  ناهبصأ  یبونج  یف  الیم   120

[ نیربأ ]
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نیربأ لمر  یجنزراخلا  لاق  لاق  و  اضیأ ..  اهیف  مضلا  داز  یناتـسبلا و  اهرکذ  هزمهلا و  حتف  یلع  رـصتقا  لصألا و  یف  اهرکذ  نیربأ  وأ 
( لوأ مجنم  - 14  ) سمشلا علطم  نیمی  نع  هفارطأ  كردت  لمر ال  وه  يدابازوریفلا  لاق  و  قیلامعلا ..  دالب  یف  لیق  دلب  وه * نیربی  وأ 
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یهتنا نوربی  عفرلا  یف  لاقی  دق  بلح و  برق  هیرق  و  همامیلا * رجح  نم 

[ ومزبأ ]

بلح ءاول  نم  ناعمس  لبج  يرق  نم  هیرق  میملا * مض  يازلا و  ناکسا  هیناث و  رسک  هلوأ و  حتفب 

[ اراسبإ ]

نم هیبرغلا  هیلامشلا  ههجلا  یف  هریغـص  هریزج  فلأ * اهبقعی  ءار  مث  فلأ  اهدعب  نیـسلا  حتف  هدحوملا و  ءابلا  ناکـسا  هزمهلا و  رـسکب 
اهتحاسم یقرشلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 46  یلامشلا و 22  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 30  نیب 38  اهنم  لایمأ  هفاسم 10  یلع  ویخ 

هیرجه و هنس 1240  هقفاوملا  هیدالیم  هنس 1824  هیلوج )  ) زومت یف 3  هیلعلا  هلودلا  اهتذخأ  سفن  وحن 500  اهلهأ  اعبرم  ارتمولیک   50
کمسلا دیص  نم  اهلهأ  هشیعم  رثکأ  اهدیب و  نآلا  یلا  لزت  مل 

[ لاسبا ]

عساو لهـس  یف  ازیریف  یطاش ء  یلع  دنالایغـس  هیالو  هبـصق  مال * مث  فلأ  اهدعب  نیـسلا  حتف  هدحوملا و  ءابلا  ناکـسا  هزمهلا و  مضب 
وحن هیواح  هبتکم  ذـیملت و  یلع 1500  يوتحت  هیلاع  هسردـم  اـهیف  همظتنم و  هضیرع  قاوسأ  تاذ  رحبلا  حطـس  نع  مدـق  عفرتم 300 
اهیف دیدحلا و  ندـعم  اهرثکأ  هریثک و  نداعم  اهیف  هلیمج و  هریثک  ابتک  تعبط  دـق  فراعم و  هیعمج  یکلف و  دـصرم  دـلجم و   10000

همسن هیالولا 100000  عم  اهناکس  ددع  هلیمج و  تاراکذت 

[ موسبإ ]

نع دـعبت  ارتلکنا  نم  يّرـس  هعطاقم  نم  هیراجت  هنیدـم  میم * اهرخآ  هنکاـس  واو  اهدـعب  نیـسلا  مض  ءاـبلا و  ناکـسا  هزمهلا و  رـسکب 
اهرثکأ هریثک  هیندعم  هایم  اهیف  نودیورک  اردنول و  نیب  نآلا  يراجلا  يدیدحلا  طخلا  دنع  هیبرغلا  هیبونجلا  ههجلا  یلا  الیم  اردنول 13 

6 وحن 276 ، اهناکس  ددع  ضرالا  حطس  یلع  رهزتی  هرثکب و  اهیف  دجوی  يزیلکنالا ) حلملا   ) ایسینغملا تاتیربک  حلمل  هنمضتملا  هایملا 
7 وحن 500 ، عسی  نیجرفتملل  میظع  ءانب  اـهیف  بترلا و  ساـنجألا و  عیمج  نم  سفن  روضحب 100000  لیخلا  قابـس  اهیف  ماقی  اسفن و 

همسن

[ نوریشبأ ]

كالمأ یف  هریزج  هبـش  نون * اهدعب  هنکاس  واو  مث  ءارلا  مض  ءایلا و  نوکـس  نیـشلا و  رـسک  هدحوملا و  ءابلا  ناکـسا  هزمهلا و  حتفب 
نیبزق رحب  یف  دتمم  ایسور 
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تاتابنب هرومغم  هریزجلا  کلت  یضارأ  یقرشلا و  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 12  یلامشلا و 50  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 32  نیب 40 
لک لطر  وحن 500  طفنلا  نم  جرخی  اهنمف  ناغلب  یف  یتلا  نویعلا  اهرهـشأ  ینفی و  زنک ال  یه  یتلا  هریهـشلا  طفنلا  نویع  اـهیف  هلباذ و 

لباق وه  ازاغ و  یمـسی  راخب  نم  عون  امئاد  هنم  جرخی  رانلا  ءالخ  یمـسی  عبرم  خسرف  رادقم  عساو  ءالخ  دتمی  اهنم  برقلا  یلع  موی و 
لکـش یلع  هیوبنأ  نابرقلا  هیف  حـبذی  بارحم  برقب  لکایهلا  هذـه  دـحأ  یف  سوجملل و  هریغـص  لکایه  هدـع  اضیأ  هیف  قارتحـالل و 
جرخی نیرتمولیک  رادقم  ضرألا  کلت  یف  رفح  اذا  هراحلا و  حاورألا  رئاس  نم  صلخأ  قرزأ  بیهل  جرخی  اهمف  نم  هفوجم  هنارزیخلا 
خاوکأ یف  نونکـسی  رانلا  هدبع  نم  دنهلا  یـصقأ  یلاهأ  نم  میظع  ددع  یتأی  ابارت و  هرفحلا  ئلمب  ّالإ  هؤافطا  نکمی  لعـشأ ال  اذا  زاغ 

هب مامحتسالا  طفنلاک  یلغی  راح  ءام  انیع  ضرألا  کلت  یف  اضیأ  دجوی  اهیلع و  نوخبطی  اهب و  نؤیضتسی  نارینلا و  کلت  لوح  هریقح 
ندبلا هیوقت  یف  عفنلا  ریثک 

[ عطبأ ]

ءاول زکرم  نع  تاعاس  دعبت 7  هیروس  هیالو  نم  ناروح  ءاول  نم  هاجللا  نم  هیرق  نیع * هرخآ  ءاطلا  حتف  ءابلا و  نوکس  هزمهلا و  حتفب 
ناروح

[ يافبأ ]

دعبت 6 ناو  ءاول  نم  قاتـش  ءاضق  نم  مورـضرا  هیالو  یف  هیحان  ءای * مث  فلأ  اهدعب  ءافلا  حتف  هدـحوملا و  ءابلا  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
نوملسم مهعیمج  سفن و  وحن 4000  اهیلاهأ  ددع  ءاوللا  زکرم  نع  تاعاس 

[ سکبأ ]

رمحألا رحبلا  یطاش ء  یبرغ  هعقاولا  دالبلا  یلع  قلطی  مسا  هلمهم * نیس  اهدعب  هنکاس  فاک  هروسکم و  هدحوم  ءاب  هحوتفم و  هزمهب 
هیربلا تاناویحلا  اهیف  رثکت  ءاوهلا  هئیدر  لابجلا  هریثک  یه  لیم و  اهضرع 100  لیم و  اهلوط 500  رصم  هشبحلا و  دالب  نیب 

[ لبإ ]

دالب یف  هعقاو  هفرـشملا  هکم  قیرط  یف  نورـشعلا  عبارلا و  لزنملا  وه  ءاعنـص و  جاجح  لزانم  نم  لزنم  هیناـث * ناکـسا  هلوأ و  رـسکب 
ریسع

[ ءالبألا ]

ینب دالبب  هنا  مجعتـسا  اـم  مجعم  یف  يریزولا  يرکبلا  رکذ  و  کـلذ ..  یلع  هرئادـلا  یف  یناتـسبلا  رـصتقا  رئب و  اـهنا  لـصألا  یف  رکذ 
عضوم هنا  يدابازوریفلا  لاق  و  رکشی .. 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


108 ص :

[ تیکیالبأ ]

یلامشلا و 83 ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 20  نیب 49  مسالا  اذهب  یمسم  رهن  دنع  عقاو  عضوم  هثلاث * حتف  هیناث و  ناکسا  هلوأ و  حتفب 
كاذ یف  مث  يرجهلا  رـشع  یناثلا  نرقلا  طساوأ  وحن  یلوغنملا  ناخ  یلبوق  اهانب  ناـک  هینبأ  وذ  یقرـشلا  لوطلا  نم  قئاـقد  و 5  هجرد 

ءادوس و قاروأ  هیبشخ و  حاولأ  یلع  تاـباتک  هیف  هذوبل  لـکیه  هینبـألا  کـلت  نم  و  هتجرخأ ..  هیـسورلا و  دونجلا  هیلع  تمجه  نرقلا 
مهلهجلف سیراب  یلا  ایـسور  روطاربمأ  ریبکلا  سرطب  اهلـسرأ  تاباتکلا  کلت  همجرت  یلع  ردـقی  نم  دالبلا  کلت  یف  دـجوی  مل  ثیح 

هیذوب هینید  ابتک  تدجوف  تمجرت  رصعلا  اذه  یف  مث  طلغلا  عم  اهنم  لیلق  ریسفت  یلع  الإ  اوردقی  مل  هغللا  کلتب 

[ حلبأ ]

راسی نع  اقرـش  نانبل  لبج  ضیـضح  یلع  هعقاو  کبلعب  يرق  نم  هیرق  ءاح * هرخآ  ماللا  حتف  هدحوملا و  ءابلا  ناکـسا  هزمهلا و  حتفب 
هنس یف  هکرعم  اهیف  تثدح  اتیب  یف 80  يراصنلا  نم  سفن  هئامعبرأ  اهناکس  هعاس  وحن  هلحز  نع  دعبت  کبلعب  یلا  هلحز  نم  بهاذلا 

مکاح شوفرحلا  هاجهج  ریمألا  همع  نبا  رکاسع  نیب  نانبل و  لاجر  نم  هدـجن  عم  شوفرحلا  مساـق  ریمـألا  رکاـسع  نیب  هیرجه   1204
یلا امزهنم  مساق  ریمألا  رکـسع  عجر  یعمللا و  دـیدش  ریمألا  یلع  ضبق  مهلاومأ و  تبلـس  هعم و  نمب  مساـق  ریمـألا  رـسکناف  کـبلعب 

هلحز

[ نیتسلبأ ]

هکلممب فرعت  سراف  دالب  یف  هعساو  دالب  نون * ءای و  اهرخآ  ءاتلا  حتف  نیسلا و  ناکـسا  ماللا و  هدحوملا و  ءابلا  مض  هزمهلا و  حتفب 
ضعبلا ثفای و  دـلوب  مهقحلأ  نم  مهنمف  مهباسنأ  یف  ساـنلا  فلتخا  هفلتخم  تاـغلب  هریثک  مما  هبیجع و  عـالق  اـهیف  کـبک  نب  زوریف 

يدوعسملا هلاق  نیمدقألا  سرفلاب 

[ ّرمط انبإ  ]

حتفی رامط  انبا  لاقی  ظفللا و  طبـض  دعب  يریزولا  يرکبلا  لاق  و  ناتینث ..  رامط  انبا  لاق و  مث  هلخن  نطبب  نالبج  امهنا  لصألا  یف  رکذ 
رزو لاق  كانه ..  ناتینث  رامط  اتنبا  راتّـسلا و  نیب  قرع و  تاذ  نیب  نادوسأ  ناـفورعم  نـالبج  اـمه * ءاـبن و  هرـسک  ءارلا  رـسک  هلوأ و 

يربنعلا

رامط اتنبا  ّربط و  انبإ  يداهلا  ّنهل  ّوطلا  ادب  یتح 
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لاقیف امه  امأ  نیتینثلا و  یلع  املع  سیل  مجرتملل و  فدارم  رامط  انبا  ظفل  نا  دافأف  یهتنا  قشمدب  لبج  یف  ناتبـضه  رامط  اتنب  لاقی  و 
ثینأتلاب رامط  اتنبا  امهل 

[ جیت وبأ  ]

نم ارتمولیک  هفاسم 350  یلع  لینلا  نم  هیبرغلا  ههجلا  یف  هعقاو  طویسأ  هیریدم  یف  رصم  دیعـص  یف  هدلب  سیت * وبأ  میدقلا  اهمـسا  و 
دیج نویفأ  اهنم  جرخی  ریثک و  لخن  اهب  طبقلل و  هیفقسأ  یسرک  اهب  طویسأ  نع  ارتمولیک  بونجلا و 20  یلا  هرهاقلا 

[ اجرج وبأ  ]

نع ارتمولیک  دعبت 70  فیوس  ینب  هیریدم  نم  یطـسولا  رـصم  یف  هدلب  فلأ * هرخآ  هنکاس  ءار  امهنیب  ناثلا  حتف  لوألا و  میجلا  مضب 
هیرجه هنس 1214  کیلامملا  نییواسنرفلا و  نیب  هکرعم  اهنم  برقلاب  ترج  هیبرغلا  هیبونجلا  ههجلا  یف  فیوس  ینب  هنیدم 

[ لبعز وبأ  ]

یفلأ وحن  اهناکس  ددع  هیلامـشلا  ههجلا  یف  هرهاقلا  نع  ارتمولیک  دعبت 22  هیرـصملا  رایدلا  یف  هزیجلا  هیریدم  نم  هریحبلا  یف  هدلب  * 
برقلاب هرهاقلا و  یف  ینیعلا  رـصقلا  یلا  تلقن  یتلا  بطلا  هسردـم  هیرکـسعلل و  یفـشتسم  اشاب  ّیلع  دـمحم  موحرملا  اهیف  ماقأ  سفن 

نییواسنرفلا نیینامثعلا و  دونجلا  نیب  هکرعم  ترج  هدلبلا  هذه  نم 

[ سوبأ ]

هیرق سوبأ  نیع  و  غاط * نابک  نآلا  همـسا  تارفلا و  رهن  جرخی  هنم  هینیمرأ  یف  عفترم  لـبج  و  ربمه * نـآلا  یمـسی  ارتلکنا  یف  رهن  * 
سلبان یبونج  ادرم  هروج  یف 

[ هکس وبأ  ]

افیح نع  تاعاس  دعبت 6  هیروس  هیالو  یف  اکع  ءاول  نم  افیح  ءاضق  یف  همور  هیحان  يرق  نم  هیرق  * 

[ ارعش وبأ  ]

اهیلا ابوسنم  تاقبطلا  بحاص  ینارعشلا  بهاوملا  وبأ  ناک  امبر  ینارعـشلا و  دوعـسلا  ابأ  اهیلا  بسن  رـصمب و  هیرق  اهنا * یبحملا  رکذ 
اضیأ

[ ریص وبأ  ]
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یلا هرهاقلا  نع  الیلق  دعبت  لینلا  نم  رسیألا  یطاشلا ء  یلع  هعقاو  یطسولا  رـصم  یف  هیرق  اهنم * رـصم  ضرأ  یف  تالحم  هلمجل  مسا 
دمحم خیـشلا  اـهیلا  بسنی  و  ریـصوب ..  یمـست  همیدـق و  هریهـش  نفادـم  مارها و  راـثآ  اـهنم  برقلاـب  اـهنم و  هیبرغلا  هیبوـنجلا  هـهجلا 

هدربلا بحاص  يریصوبلا 
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[ هماط وبأ  ]

ءارمحلا راد  حلاص و  نئادم  نیب  همرکملا  هکم  نم  رشع  یناثلا  لزنملا  وه  هدوعلا و  یف  ماشلا  جاجح  لزانم  نم  لبج  وه  * 

[ لیوط وبأ  ]

لاق هیقیرفا  لهأ  رثکأ  اهیلا  لقتنا  ناوریقلا و  بارخ  دنع  ترـصمت  هناصح  هعنم و  تاذ  هریبک  هعلق  یه  يرکبلا  لاق  هیقیرفاب ..  هعلق  * 
نصحت اهب  هجاهنص و  هکلمم  رقتـسم  مویلا  یه  ماشلا و  رـصم و  قارعلا و  زاجحلا و  نم  لاحرلا  لحت  اهب  راجتلا و  دصقم  مویلا  یه  و 

روهشملا یجراخلا  دیزی  وبأ 

[ هورع وبأ  ]

يدابازوریفلا هرکذ  هعضوم  نم  لاز  دق  هبلق  دجویف  هنطب  قشیف  تومیف  دسألاب  حیصی  ناک  لجر  هینک  هکمب و  هیرق  * 

[ شیرع وبأ  ]

یه اهمـساب و  یمـست  هبـصق  اهل  ءاعنـص و  هیالو  هکم و  هیفیرـش  نیب  اهعقوم  مزلقلا  رحب  نم  برقلاب  هیناـمیلا  برعلا  دـالب  یف  هعقب  * 
سفن وحن 5000  اهناکس  ددع  نمیلا و  هیالو  هیضقأ  نم  ءاضق  زکرم 

[ مدقلا وبأ  ]

کب بوقعی  يالا  ریمألا  اشاب و  دمحم  قیرفلا  لتق  زوردلا و  هیرصملا و  دونجلا  ضعب  نیب  هکرعم  اهیف  ترج  اجللا  یبونج  یف  هیرق  * 
اورقهقت نییرصملا و  نم  ریثک  و 

[ ریق وبأ  ]

نم هقیقد  هـجرد و 47  نیب 27  یه  هیردنکـسالا و  نع  ـالیم  دعبی 12  اهعقوم  هریحبلا  هیریدم  یف  یلفـسلا  رـصم  یف  هریغـص  هدـلب  * 
يوأت اذل ال  دیج و  ریغ  اهأفرم  نأ  ّالإ  هیرصملا  دالبلل  يرحب  باب  یه  یلامشلا و  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 20  یقرشلا و 31  لوطلا 
همیدق راثآ  اهیف  همیظع و  هیخیرات  هرهش  اهانیم  هدلبلا و  هذهل  هیردنکسالا و  لوخد  نم  اهتعنم  ءاونألا و  اهتـضراع  اذا  ّالإ  نفـسلا  اهیلا 

تناک هیواسنرفلا و  جراوبلا  هیزیلکنالا و  جراوبلا  نیب  هروهـشملا  هیرحبلا  هکرعملا  تثدح  ءانیملا  اذـه  یف  هتوحنم و  نکاسم  هریثک و 
هیرجه هنس 1213  کلذ  هیزیلکنالا و  جراوبلل  اهیف  هرصنلا 

[ دونک وبأ  ]
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کبتعن هیلع ال  مالی  امب  یتأ  اذا  لـجرلل  لاـقیف  قمحتی  اـهئام  نم  برـش  نم  هروهـشم  رئب  یه  ینیوزقلا  لاـق  ماـشلا ..  سلبارطب  رئب  * 
دونک یبأ  رئب  نم  تبرش  کنال 

[ نتال وبأ  ]

رحلا هدیدش  نادوسلا  لامعأ  لوأ  یه  لاق  هطوطب و  نبا  اهرکذ  هدلب  * 
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نه لامجلا و  هیاغ  یف  مهؤاسن  مهلاجرل و  هریغ  اهناکـس و ال  رثکأ  مه  هقوسم و  اهلهأ  خـیطبلا و  اـهتحت  نوعرزی  هلیلق  تـالیخن  اـهیف 
نم ءاقدـصأ  مهئاسنل  هتخأ و  ءانبأ  ءانبأ  الا  لجرلا  ثری  ـال  هلاـخ و  یلا  لـب  هیبأ  یلا  مهنم  دـحأ  بسنی  ـال  لاـجرلا و  نم  اـنأش  مظعأ 

هالصلا یلع  نوبظاوم  نوملسم  مهنا  عم  رکنم  کلذک و ال  مهلاجرل  بناجالا و  لاجرلا 

[ کلام وبأ  ]

هیرجه هنس 274  هیلقص  یف  رخأ  عالق  هدع  عم  هیلقص  ریمأ  سابعلا  نب  هّللا  دبع  اهحتف  هعلق  هیف  هیلقصب  لبج  * 

[ هنیزم وبأ  ]

هجزل و دولجب  مدآ  ینب  هروص  یلع  دیشر  سلربلا و  هیردنکـسالا و  رحب  یف  رهظی  هنا  هل  لاقی  کمـس  ریغـصتلا * هغیـصب  میملا  مضب 
هلکاشتم ماسجأ 

[ هدیبأ ]

هارسل ابدزالا  نم  نامالس  ینب  لزنم  طبـضلا * دعب  لاق  اضیأ و  يرکبلا  اهرکذ  هرئادلا و  یف  یناتـسبلا  هوحن  رکذ  لصالا و  یف  اهرکذ 
هدعاس لاق  .. 

برشم لک  یف  لقبلا  عاعل  ّجمیهدیبأ  ریمح  نم  ّردک  ءاجف 

لیفطلا نب  رماعل  دشنأ  معثخ و  ضرأ  هدیبأ  دواد و  وبأ  لاق  و  بلص ..  رامح  ّردک - - 

امد اهعقو  نم  ّیحلا  یلابح  تلابأهراغ  ءامسا  ّیح  انحبص  نحن  و 

امعثخ هداس  نیدرأ  دق  اسینأ و  ترهاج  هدیبأ  يداو  نم  عقبلاب  و 

یهتنا یمعثخلا  كردم  نب  سنأ  ینعی 

( امهیلی ام  ءاتلا و  هزمهلا و  باب  )

[ تأ ]

نیب 3 هعقاو  لـسورب  یلا  ياـنروت  نم  هیدؤملا  هیدـیدحلا  هکـسلا  ردـند و  رهن  یلع  ونیه  هیـالو  یف  اـکجلب  نم  هنیدـم  هزمهلا * حـتفب 
دیج ءانب  تاذ  اسفن  وحن 8260  اهناکس  ددع  یلامشلا و  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 42  یقرشلا و 50  لوطلا  نم  هقیقد  تاجرد و 46 

هیفوصلا و هیناتکلا و  تاجوسنملا  اهیف  عنـصی  هریثک  لماعم  اهیف  هسینک و  ماتیالل و  يوأم  ءابرغلل و  لزنم  هسردم و  میدـق و  جرب  اهب  و 
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هیرجه هنس 1246  امامت  تمده  مث  همیظع  راوسأ  عالق و  تاذ  هنیصح 

[ اماک اتأ  ]

اسفن و  81 اهناکـس 615 ، ددع  عبرم و  لیم  وحن 380000  اهتحاسم  یلیش  لامـش  یـصقأ  یف  هیالو  قوف * هانثملا  ءاتلا  هزمهلا و  حتفب 
نیح یلا  اهفاشتکا  نیح  نم  اهلوخدـم  غلب  دـق  ملاعلا و  نداعم  ینغأ  هیـساحنلا  هیـضفلا و  اهنداعم  تناـک  اـمبر  نداـعملا و  هریثک  یه 

لایر نویلم  ریخألا 100  لیدعتلا  رودص 

[ ایالاتأ ]

لبج بناوج  یف  هروفحم  اهناف  اهتبارغب  اهتویب  ترهتـشا  ساملجال  نم  برقلاب  هرانک  هریزج  یف  هنیدـم  هانثملا * ءاـتلا  هزمهلا و  حـتفب 
همسن مهددع 2000  ونونسلا و  تویبب  هبشأ  کلذب  یه  اهنونکسی و  یلاهالا  ناوطنا و  ناس 

[ بماتإ ]

سیراب 28 نع  دعبت  اسنرف  یف  زاو  يإ  نس  هعطاقم  یف  هنیدـم  ءاب * اهرخآ  هنکاس  میم  مث  فلأ  اهدـعب  هحوتفم  ءات  هروسکم و  هزمهب 
اسفن و  8 وحن 228 ، اهناکـس  نایلرأ  سیراب و  نیب  هدتمملا  هیدـیدحلا  هکـسلا  یلع  بصخم  داو  یف  اهعقوم  یبرغلا  بونجلا  یلا  الیم 

اسنرف كولم  خیرات  یف  رکذ  اهل  همیدق  هنیدم  یه  راجشالاب و  هللظملا  تاهزتنملا  هریثک  یه 

[ نالتیتأ ]

اهلوط یطـسولا  اکیرمأ  یف  هریحب  نون * فلأ و  اهدـعب  هحوتفم  مال  مث  ناتنکاس  ءات  ءای و  اهدـعب  هروسکم  هانثم  ءات  هحوتفم و  هزمهب 
اهلوط تالآب  هربس  نکی  مل  اهقمع  ناکرب  مف  یف  اهزکرم  ـالولوس  هعطاـقم  یف  اـهعقوم  لاـیمأ  یلا 10  نم 8  اهـضرع  الیم و  وحن 20 

هامـسم نییلـصألا  اکیرمأ  ناکـسل  هنیدم  یبونجلا  اهئطاش  یلع  ذـفنم و  اهل  فرعی  اهیف ال  بصت  تاریهن  هلمج  نا  عم  مدـق و   1 ، 800
سفن اهیلاهأ 2000  اهمساب 

[ محتأ ]

يرکبلا هلاق  هیمحتالا  بایثلا  هیلا  بسنت  يذلا  وه  نمیلاب و  عضوم  لعفأ * نزو  یلع  هلمهملا  ءاحلاب  هیناث و  نوکس  هلوأ و  حتفب 

[ ابمّتا ]

یقرشلا لامشلا  یلا  ارتمولیک  دعبت 90  کیـسکملا  یف  هنیدم  فلأ * هرخآ  ءابلا  حتف  میملا و  ناکـسا  هددـشملا و  ءاتلا  هزمهلا و  مضب 
زمرقلا هدود  اهتالوصحم  نم  سفن و   5 اهناکس 000 ، ددع  وکیسکم  هنیدم  نم 
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[ اومّتا ]

فلأ اهرخآ  واولا  حتف  میملا و  ناکسا  هددشملا و  هانثملا  ءاتلا  هزمهلا و  مضب 
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دالبلا اسفن و  اهناکس 5214  ناوم  يد  هنیدم  نم  یقرـشلا  بونجلا  نم  الیم  دعبت 85  ناوم  يد  رهن  یلع  اهعقوم  اکیرمأ  یف  هبـصق  * 
سئانک دئارج و  هلمج  هیمومع و  سرادم  هریثک و  لماعم  تالآلل و  هیئام  هوق  اهیف  هبصخم و  اهل  هرواجملا 

[ مهنّتإ ]

ارتمولیک دعب 25  یلع  اهعقوم  يربکلا  نداب  هیقود  نم  هدلب  میم * اهرخآ  ءاهلا  حتف  نونلا و  ناکـسا  هددـشملا و  ءاتلا  هزمهلا و  رـسکب 
ءاقلا اهیف  ترهتـشا  یتلا  ثداوحلا  نم  و  تاجوسنملا ..  ناتکلل و  لماعم  اهب  همـسن  اهناکس 20700  ددع  لامـشلا و  یلا  غروبیرف  نع 

هیدالیم هنس 1804  هلتقب  مکحلا  نایغنا و  قود  یلع  لوالا  نویلوبان  رمأب  ضبقلا 

[ ریّتأ ]

یلع لوبمـش  یبونج  یلا  اهعقوم  دـنهلا  نم  هارغأ  هسآر  یف  روس  تاذ  هدـلب  ءار * هنکاس و  ءای  اهدـعب  هددـشملا  ءاتلا  هزمهلا و  حـتفب 
هارغأ نع  الیم  هفاسم 46 

[ یشیّتأ ]

یلع اسنرف  نم  زاو  هیالو  یف  هیحان  هبصق  هنکاس * ءای  اهرخآ  نیشلا  رسک  هانثملا و  ءایلا  نوکـس  هددشملا و  ءاتلا  رـسک  هزمهلا و  حتفب 
سفن وحن 700  اهیلاهأ  ددع  هروهشم  هیندعم  هایم  اهب  یقرشلا  لامشلا  یلا  هنایبمک  نم  ارتمولیک  هفاسم 20 

[ اوتارتأ ]

ارتمولیک هلوط 360  هیبونجلا  اـکیرمأ  نم  اـیبمولوک  هیـالو  یف  رهن  واو * هرخآ  ءاـتلا  مض  ءارلا و  حـتف  ءاـتلا و  ناکـسا  هزمهلا و  حـتفب 
اذـهل بهذـلا و  نم  هرفاو  تایمک  اهب  نإ  لاـقی  یـضارأ  هب  طـیحی  هلیتنأ  رحب  یف  ناـیراد  نوج  یف  بصی  وکوش و  لاـبج  نم  جرخی 

نم عنطصی  يدنهلاب و  فورعملا  غمصلا  نم  برض  هنم  جرختسی  يذلا  رجـشلا  هتفـض  یلع  رثکی  یبهذ و  لمر  هئام  یف  يری  ام  اریثک 
سبالملا هعتمالا و  نم  بورض  هئاحل 

[ تنارتا ]

هفاسم یلع  اهمساب  زاغوب  یلع  اهعقوم  ایلاطیا  یف  هبصق  ءات * اهرخآ  هنکاس  نون  فلأ و  اهدعب  ءارلا  حتف  ءاتلا و  نوکس  هزمهلا و  مضب 
هراجت هبرخ  راوسأ  نصحأ و  هینامور و  راثآ  ضعب  اهیف  سفن  یفلأ  وحن  اهناکـس  اهنم  یقرـشلا  بونجلا  یلا  شتنل  هنیدم  نم  الیم   23

هیرجه هنس 885  اهیلاهأ  نم  نیریثک  لتق  یناثلا و  دمحم  ناطلسلا  اهحتف  تیزلاب  اهلهأ 

[ تخرتأ ]
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( لوأ مجنم  - 15  ) یلامشلا ضرعلا  نم  قئاقد 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


114 ص :

نم میظع  عفترم  یلع  یه  و  یقرـشلا ..  بوـنجلا  یلا  مادرتـسما  نم  ـالیم  دـعب 20  یلع  یقرـشلا  لوطلا  نم  قئاقد  تاـجرد و 6  و 5 
یه لماعم و  بتاکم و  سئانک و  سرادـم و  هدـع  اـهیف  64 و  اهناکـس 275 ، ددع  لایمأ  وحن 3  اهطیحم  لکـشلا و  هیواضیب  ضرالا 

ادنالوه ارتلکنا و  اینابسا و  اسنرفا و  نیب  حلـصلا  هدهاعم  یه  هیدالیم و  هنـس 1713  تخرتأ  هدهاعم  تدقع  اهیف  همهم و  هراجت  تاذ 
اهیف کلملا  تخت  یلع  عازنلا  يرج  نم  اینابسا  یف  تراث  یتلا  برحلا  دعب 

[ لوب هرتأ  ]

یحاون نم  اهمساب  هیحان  هبصق  مال * اهرخآ  هنکاس  واو  همومضم و  ءای  اهدعب  ءاهلا  نوکس  ءارلا و  حتف  ءاتلا و  ناکـسا  هزمهلا و  حتفب 
یف اهنم  جرخی  لیق  منغلا  هریثک  یه  و  ایفوص ..  هنیدم  نم  یقرشلا  لامشلا  یلا  رفـسإ  یلام  رهن  یلع  هیفوص  ءاول  عباتلا  ایناخروأ  ءاضق 

اهدولج نم  دلج  فلأ  هئام  وحن  هنس  لک 

[ يرتأ ]

لبج یلع  اهعقوم  یلوبان  نم  یلوـالا  هیجراـخلا  وتـسوربأ  هیـالو  یف  هنیدـم  ءاـی * اـهرخآ  ءارلا  رـسک  ءاـتلا و  ناکـسا  هزمهلا و  حـتفب 
ناکم یف  تینب  دق  هیقود و  زکرم  امیدـق  تناک  هریبک و  هسینک  اهیف  سفن و  اهناکس 6600  ایردا  رحب  نع  لایمأ  دعب 4  یلع  رعوتسم 
همیقم هتلئاع  تناک  يذلا  سونایردا  روطاربمالا  دالیملل  یناثلا  نرقلا  یف  اهئانب  داعأ  دق  هینامور و  هرمعتسم  تناک  یتلا  همیدقلا  ایردا 

همیدقلا هنیدملا  راثآ  كانه  يرت  لازت  اهیف و ال 

[ بیرتأ ]

نبا لاق  مالسلا ..  هیلع  حون  نب  ماح  نب  رصیب  نب  رـصم  نبا  میطبق  نب  بیرتأ  اهانب  هنیدملا  هذه  يزیرقملا  لاق  و  لصالا ..  یف  اهرکذ 
الیم و اهلوط 12  ناک  هل و  اهانب  هوبأ  ناک  یتلا  هنیدـملا  یه  میطبق و  هیبأ  توم  دـعب  هزیح  یلا  لقتنا  دـق  بیرتأ  ناک  هاش و  فیـصو 

یف ناتبق  هنیدملا و  طسو  یف  هبق  اهنم  ضعب  قوف  اهـضعب  هدمعأ  یلع  هیلاع  بابق  ثالث  مظعالا  اهعراش  یف  لعج  اباب و  رـشع  انثا  اهل 
هیلع دـقع  ارهن و  اهیبرغ  یف  قش  قرـشت و  تاهزتنم  سلاجم و  ابعلم و  اهنم  هیحان  لک  یف  اریبک و  ابقرم  هبق  لک  یلع  لعج  اـهیفرط و 

نانجلا و اهفلخ  نم  هعورزم  ضایر  یلع  رطانقلاب  هلـصتم  جـیلخلاب  رودـت  لزانملا  اهلوح  هلـصتم و  سلاجم  اهقوف  نم  لـعج  رطاـنق و 
باب لک  لخاد  یف  لعج  يذؤی و  نم  عنمت  مانـصأ  هکرحتم و  مانـصأ  لیثامت و  نم  هبوجعأ  باوبالا  نم  باـب  لـک  یلع  نیتاـسبلا و 

اذاف رفص  نم  نیناطیش  هروص 
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بابلا و هرـسی  نع  يذلا  ناطیـشلا  یکب  رـشلا  لهأ  نم  ناک  نا  بابلا و  هنمی  نع  يذـلا  ناطیـشلا  هقهق  ریخلا  لهأ  نم  دـحأ  اهدـصق 
حایرلا و تبه  اذا  رفـصت  اروص  هنیدـملا  بابق  قوف  نسحتـسم و  لک  هدرغملا  رویطلا  هفیلالا و  شوحولا  نم  اهنم  هزتنم  لک  یف  لعج 

اهطـسو یف  هفلتخم و  روص  یف  هزراب  امانـصأ  بعالم و  اهیف  لعج  هنیدم و  قرـشلا  یف  اهئاذح  ینب  هدیعبلا و  دالبلا  يرت  هآرم  بصن 
لمع هبوجعأ و  لمعی  لاثمت  باب  لک  یلع  اباب  رشع  ینثاب  انصح  اهل  لعج  ذخؤی و  یتح  حربی  الف  اهیلع  طقـس  ریطلا  اهب  رم  اذا  هکرب 
رفصی نیحانجلا  روشنم  رئاط  اهیلع  هبق  هقوف  نیطاسأ و  هینامث  یلع  اشوقنم  اسلجم  قرشلا  هیحان  یف  اهنم  برقلاب  لعج  انانج و  اهیلاوح 

ماقأ هریثک و  اندـم  ینب  هریثک و  بئاجع  امانـصأ و  اهیف  ماقأ  سمـشلا و  بورغ  دـنع  راهنلا و  فصن  هرکب و  تارم  ثالث  موی  لک  یف 
لبج یف  سووان  هل  لمع  هتروص و  اهیلع  لیقاثم  هعبـس  رانید  لک  یف  ریناند  اهیف  برـض  ءایمیکلا و  لمعی  ناسرب  هل  لاقی  ـالجر  اـهیف 
نینت هروص  هباب  یلع  اولعج  هرئاخذ و  هیلا  تلمح  عصرم و  بهذ  نم  ریرـس  یلع  لعج  رمرملا و  جاجزلاب و  نّطب  برـس  هتحت  هل  رفح 

هتقو خیرات  همسا و  هیلع  اوربز  لامرلا و  هیلع  اووس  هکلهأ و  الا  دحأ  هنم  وندی  ال 

[ اتیرتإ ]

اسنرف نم  یلفسلا  نیـسلا  هعطاقم  نم  هیرق  فلأ * اهدعب  ءاتلا  حتف  ءایلا و  ناکـسا  ءارلا و  رـسک  هانثملا و  ءاتلا  ناکـسا  هزمهلا و  رـسکب 
اهضرأ کمـسلا و  دیـص  اهیف  رثکی  سفن  اهناکـس 1600  یقرـشلا ..  لامـشلا  یلا  رفاهلا  نع  ارتمولیک  دـعبت 23  شناملا  ئطاش  یلع 

هبقثتم هداح  هطورخم  روخص  اهلحاس  یلع  اهلهأ و  اهب و  رارضإ  کلذ  نع  أشن  امبر  دملا و  دنع  رحبلا  هایم  اهولعت  هضفخنم 

[ اریرتأ ]

هفاسم یلع  اینابـسا  نم  هیلیبشا  هیالو  یف  هنیدم  فلأ * هرخآ  هحوتفم  ءار  هنکاس و  ءای  اهدـعب  هثلاث  رـسک  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  مضب 
نوصح نم  برخ  نصح  اـهیف  نوراّـکأ و  مهرثکأ  اـسفن   12 اهناکـس 712 ، یقرـشلا ..  بونجلا  یلا  هروکذـملا  هیالولا  نع  ـالیم   16

جرختسی عیبانی  اهراوج  یف  لماعم و  دونجلل و  لزانم  سئانک و  هلمج  اهب  هفیظن  هعساو  اهعراوش  مهم و  يرکـسع  زکرم  یه  برعلا و 
هکاوفلا مرکلا و  نوتیزلا و  رجش  اهیف  رسکی  هبصخ  اهیضارأ  حلملا و  اهنم 
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[ یلوکیرتأ ]

هیالو یف  هیرق  ءای * اهرخآ  هروسکم  مال  هنکاس و  واو  مث  همومضم  فاک  هنکاس و  ءای  اهدعب  ءارلا  رسک  ءاتلا و  ناکسا  هزمهلا و  مضب 
هنیدملا یه  و  یبرغلا ..  بونجلا  بونج  یلا  ویلوبس  نع  الیم  دعب 25  یلع  ربیت  رهن  برقب  لت  یلع  هعقاو  هطسوتملا  ایلاطیا  نم  ایربمأ 

نیب هعقوم  اهراوج  یف  ثدـح  هیرجه  هنـس 1213  سفن و  وحن 800  اهناکـس  هیمورل ..  ارایتخا  تعـضخ  یتلا  ایربمأ  ندم  نم  یلوالا 
یناثلا شویج  یلع  هرئادلا  تناک  یلوبان و  شویج  نییواسنرفلا و  شویج 

[ وهیزتإ ]

نم نیتسله  هیقود  یف  هنیدم  واو * اهرخآ  همومـضم  ءاه  هنکاس و  ءای  اهدـعب  يازلا  رـسک  قوف و  هانثملا  ءاتلا  ناکـسا  هزمهلا و  رـسکب 
اهب سفن  فالآ  اهناکـس 6  لیطتـسم ..  رـسج  امهنیب  لصی  هثیدح  همیدق و  نیتدلب  نم  هفلؤم  یه  روتـس و  رهن  یلع  هعقاو  كرمنادلا 

غروبمه یلا  رخاوبلا  اهنم  ریست  همهم  اهتراجت  رکسلا و  غنبتلل و  لماعم  سئانک و  هدع  فارشالا و  تانبل  هسردم 

[ اّستأ ]

نع الیم  دعب 12  یلع  یلوبان  نم  هیجراخلا  اوتسوربا  هرئاد  یف  هنیدم  فلأ * اهرخآ  هددشملا  نیـسلا  حتف  ءاتلا و  رـسک  هزمهلا و  حتفب 
رعاــشلا نودرک  نـطو  یه  اــسفن و   6 اـهلهأ 526 ، یفــشتسم ..  سئاـنک و  هدــع  اــهب  یبرغلا  بوـنجلا  برغ  یلا  ینوـماد  وتــساف 

روهشملا یناکینیمودلا 

[ اشتأ ]

نم هجرد  وحن 53  نیب  اهعقوم  یکیفیـسابلا ..  سونایقوالا  یف  هریزج  فلأ * هرخآ  هلاشملا  نیـشلا  حـتف  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
فذقی ناکرب  هیقرشلا  اهتهج  یف  الیم و  وحن 70  اهلوط  لایمأ و  وحن 10  اهضرع  یبرغلا و  لوطلا  نم  هجرد  یلامشلا و 175  ضرعلا 

راح ءام  عبن  هلفسأ  یف  هیتیربک و  داوم  امئاد 

[ اتنلتأ ]

ایجروج هیـالو  نم  نوتلف  هیقود  یف  هنیدـم  فلأ * هرخآ  هحوتفم  ءاـت  هنکاـس و  نون  هحوتفم و  مـال  هدـعب  هیناـث  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
اهناکس اهنم ..  یبرغلا  لامشلا  یلا  لایمالا  نم  نوکام 101  نع  دیعب  اهعقوم  هنفاس ..  دعب  امهأ  هیالولا و  ندم  ربکأ  یه  هیناکیرمالا و 

اهیف مدق و   1 رحبلا 100 ، حطس  نع  ولعی  اهزکرم  هیدیدحلا و  ککسلا  نم  هدع  یقتلم  یه  دوسلا و  نم   9 اهنم 929 ، اسفن   21 ، 789
لماعم هدع  هلیمج و  هینبأ 
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هیریخ نکامأ  هکونب و  سرادم و  و 

[ کیتنلتأ ]

يدـنهلا و سوناـیقوالا  یکیفیـسابلا و  سوناـیقوألا  اذـه و  یه * هسمخلا و  سوناـیقوالا  ماـسقأ  نم  مـسق  یلع  مـلع  هیواـسنرف  هـملک 
یف ناک  هلحاوس و  یلع  لبج  یلا  هیجنرفأ  هبـسن  کیتنلتالاب  یمـس  یبونجلا  دـمجنملا  سونایقوالا  یلامـشلا و  دـمجنملا  سونایقوألا 
یلا هیبرع  هبسن  یکیتنلتا  اضیأ  هل  لاقی  دق  هرئازج و  يدحا  سیتنلتا  یلا  هبسن  وأ  هلک  هیلع  قلطأ  مث  هرواجی  يذلا  مسقلل  امسا  لصالا 

هیف ءوض  هنأ ال  مهداقتعال  تاملظلا  رحب  برعلا  دنع  همسا  ناک  یجنرفأ و  بوسنم 

یلا لامـشلا  نم  هجتم  وهف  هیبرغ  یلا  یه  اـکیرما و  هیقرـش و  یلا  اـمه  هیقیرفا و  اـبروا و  نیب  عـقاو  وـه  یفارغجلا ..  هفـصو  هعقوـم و 
نم لکب  بونجلا  لامـشلا و  نم  لصتم  برغلا و  ههج  نم  اـکیرما  لـحاوس  قرـشلا و  ههج  نم  اـقیرفا  اـبروا و  لـحاوس  نیب  بونجلا 

یلامش ابورأ و  یلامش  نیب  هضرع  لقأ  لیم و  برغلا 5000  یلا  قرـشلا  نم  هضرع  مظعم  نا  لاقی  نییبطقلا و  نیدمجنملا  نیطیحملا 
ابونج و الامـش و  هدـتمم  همظتنم  ریغ  هضیرع  هعرتب  هبـشأ  وهف  لـیم  وحن 9000  بونجلا  یلا  لامـشلا  نم  هلوـط  لـیم و  اکیرمأ 900 

اهلباقی امهدحأ  نم  هزرابلا  تاهجلا  ناف  ابیرقت  اهیف  واستم  هیقرـشلا  یلا  هیبرغلا  لحاوسلا  نم  هضرع  نأ  رهظی  یفارغجلا  همـسرل  رظنلاب 
اذکه اکیرماب و  اکیسکم  جیلخ  هلباقی  هنأ  دجن  ایقیرفاب  رضخالا  سأرلل  انرظن  اذاف  ضرالا  یف  هلخاد  طیحملا  نم  تاهج  يرخالا  یف 

رئازجلا هدـنالزیا و  هرئازج  رهـشأ  هـعمتجم و  هریزج  رـشع  ینثا  نـع  دـیزت  ـال  اـهنال  کیفیـسابلا  رئازج  یلا  هبـسنلاب  هـلیلق  هرئازج  و  .. 
هیف سیل  هنالیه و  تنـس  دوعـصلا و  تادلاخلا و  هریدام و  هروسآ و  رئازج  هلیتنا و  رحب  رئازج  هدـیدجلا و  ضرالا  هریزج  هیناطیربلا و 

نیکاربلا نع  ئشان  رئازجلا  کلت  رثکأ  نا  مولعم  اماهب و  ادومرب و  امه  نیتریزج و  يوس  هیناجرملا  رئازجلا  نم 

سایق یف  فاک  وه  هصاصر و  هفرط  یف  طیخ  نم  نوکم  وه  میدـقلا و  نازیملا  وه  قمعلا  سایق  یف  هلمعتـسملا  هلـآلا  تناـک  هقمع .. 
هـسفن لقثب  اردحنم  طیخلا  رمتـسا  اذا  اصوصخ  رعقلل  هصاصرلا  سمب  هیف  رعـشی  هنال ال  هیلع  لوعی  الف  هریثکلا  یف  اما  هلیلقلا  قامعالا 

عم رعقلا  یلا  هماقتسا  یلع  رادحنالا  مئاد  هنا  مهوی  هناف  هتماقتسا  طخ  نع  هب  لامف  ءاملا  هعفد  وأ 
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نم ئـش  جورخ  یلع  سایقلا  قیقحتب  مکحلا  فقوت  هیلع  هل و  ءاملا  عفدل  هعواطم  يرخأ  ههج  یلا  فارحنا  قیرط  ذخأ  دـق  نوکی  هنا 
لقثلا لاوز  دـنع  هسفنب  لحنی  لـبحب  هطوبرم  هغراـف  عفدـم  هرک  نم  هفلؤم  هلآ  کلذـل  تعرتخاـف  هیلا  هلوصو  یلع  هلـالد  رعقلا  داوم 
اهدحو هب  دعصت  رعقلا و  داوم  نم  ائیش  لمحت  هنه  هل  هروکذملا  هرکلا  بقث  یف  لعجی  دیدح  نم  بیـضق  رعقلا و  یلا  هرکلا  لوصوب 

نکل عساش  قمع  نم  لیقث  ئـش  عفر  هقـشم  ترفوت  هیلع  کلذـل و  هیراخب  هلآ  تعرتخا  مث  رعقلا  یف  هرکلا  هکراـت  ءاـملا  حطـس  یلا 
کیتنلتالا قمع  ربس  یف  هفورـصملا  تاداهتجالا  ماودب  مث  لیقث ..  ئـش  هفرط  یف  نیتم  لبح  نم  هنوکملا  هلآلا  ابلاغ  نآلا  هیلع  لوعملا 

دنع مث  هماسقأ  هیقب  نم  رثکأ  یلامشلا  کیتنلتالا  یف  یه  همات و  ریغ  هفرعملا  تناک  نا  هرادقم و  فرع  هریخالا  نامزالا  یف  اصوصخ 
تاهج یف  هریثک  نکامأ  تسیق  هقیمعلا و  نکامالا  سایقب  ءانتعالا  رثک  سونایقالا  یف  ءاـملا  تحت  هیقربلا  كالـسالا  دـم  یف  عورـشلا 

لوح رعقلا  نال  ئطاـشلا  نع  داـعتبالا  هبـسن  یلع  هبترتم  قمعلا  هبـسن  هداـیز  اـبلاغ  تسیل  هنا  رهظ  ربسلا  هطراـخ  هعلاـطم  نم  هفلتخم و 
قامعالا مث  قیمع  رارقب  هئاهتنا  یلا  ابیرقت  هدحاو  هعفد  لیمی  مث  نیعم  قمع  یلا  هلوصو  یلا  اجیردـت  لئام  حطـس  نم  نّوکم  تاراقلا 

نم برقلاب  نیبطقلا و  ههج  ـال  نیرادـملا  نیب  یتلا  ههجلا  یف  هریغـصلا و  یف  ـال  هریبکلا  راـحبلا  یف  مومعلا  هجو  یلع  دـجوت  هریبکلا 
کیتنلتالا یف  قمع  مظعأ  نأ  رهظ  دـیدجلا  ربسلاـب  و  هضفخنملا ..  میلاـقالا  یف  ـال  هیلاـعلا  یـضارالا  هعفترملا و  هیرخـصلا  لـحاوسلا 

یف نا  تاسایقلا  کلت  نم  رهظ  امم  دعبتـسا و  نا  زئاـج و  وه  هماـق و  غلب 8000  هیبونجلا  اکیرما  لـحاوس  یف  هنا  لـیق  ارتم و   77000
لقأ امئاد  وه  هلـسلسلا  کلت  قوف  ءاملا  عافترا  هدنالـسیا و  یلا  هروزا  رئازج  نم  هدتمم  لالتلا  نم  هلـسلس  امهنیب  لصفی  نییداو  هعاق 
اهیف سیل  هیربلا و  لسالـسلاک  لابج  لسالـس  نم  لاخ  هنا  اضیأ  فرع  امم  و  هماق ..  هئامـسمخ  فلأ و  اـبلاغ  نوکی  هماـق و  یفلأ  نم 

ربلاب فالتخالاک  اریثک  هرعق  حطس  فلتخی  ءادرج و ال  روخص  هقیمع و ال  هیدوأ 

یف اهنوقلی  امحـش و  اءولمم  ربسلا  هصاصر  لفـساب  افیوجت  نوقـصلی  اوناک  رحبلا  رعق  یف  هبـسارلا  داوملا  رابتخا  لجال  هرعق ..  بیکرت 
بساورلا ضعب  اهب  قصنلا  رعقلا  تغلب  اذاف  ءاملا 
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يرخأ و هلآ  اسنرف  یف  تعرتخا  مث  هنیفسلا  زکرم  اهمجح  اهریداقم و  نم  فرعی  کلذ و  وحن  هیلمرلا و  هیفدصلا و  ءازجالاک  هیرحبلا 
مث هیلمرلا ..  هیلحولاک و  هیرعقلا  داوملا  ضعب  جرخت  بوقث  هیف  ربسلا  هصاصر  لفـسأ  نم  زرای  داح  سأر  وذ  دـیدح  نم  بیـضق  یه 
نم زراب  بیـضق  كربنزب  قلعت  لکـشلا  هیطورخم  دـیدح  نم  سأک  یه  نجاولتـس و  ساکب  یمـست  يرخأ  هلآ  نویناکیریمالا  عرتخا 

اهألم و اهنم  تفرتغا  داوملا و  یف  سأکلا  تقرغ  رعقلا  هصاصرلا  تبرـض  اذاـف  علخم  يذ  سوبلبب  اـهمف  یطغی  ربسلا  هصاـصر  لفـسأ 
غودلوب یمست  يرخأ  هلآ  زیلکنالا  عرتخا  مث  داوملا ..  نم  ئش  جورخ  عنتمیف  ءاملا  سبک  هوقب  اقبطم  سوبلبلا  یقبی  هلآلا  دوعـص  دنع 

تفرع طـئاسولا  هذـهب  ربسلاـب  مث  داوملا  نم  هیمکب  هلـآلا  دعـصتف  يرخـالا  یلع  امهادـحإ  قـبطنت  نیتـفوجم  نیتـقبط  تاذ  هلآ  یه  و 
هینوزلحلا هیناجرملا و  هیراضغلا و  هیریجلا و  بساورلا  یکیلـسلا و  لمرلاک  داوم  هلمج  نم  هبکرم  اهنا  رهظ  رحبلل و  هیرعقلا  تاـقبطلا 

کلذ ریغ  هیناویح و  هیرحب و  تاتابن  ایاقب  و 

یف امهدـحأ  نیراود  نیرایت  نع  هرابع  وه  یکیتنلتـالا  راـیتلا  يرخأ و  ههج  یلا  ههج  نم  هیرحبلا  هاـیملا  ناـیرج  وه  راـیتلا  هتاراـّیت .. 
رایتلا اـمهیلک  ردـصم  لامـشلا و  یلا  نیمیلا  نم  رودـی  هنم  یبونجلا  یف  اـمهیناث  نیمیلا و  یلا  راـسیلا  نم  رودـی  یلامـشلا  کـیتنلتالا 
يذـلا یئاوتـسالا  یبونجلا  رایتلاف  انیغ  رایت  هل  لاـقی  عجار  راـیتب  نیلـصفنم  یبونج  یلامـش و  نییزاوتم  نیمـسق  یلع  وه  یئاوتـسالا و 

دنع ریـسی  امهنم  یبونجلاف  نیعرف  یلا  مسقنی  كور  ناس  سأر  دـنع  یبونجلا  اکیرمأ  ئطاـش  یلا  لـصی  هیقیرفأ و  ئطاـش  نم  جرخی 
قیـضلا یف  ذـخأی  هنأ  الا  ئطاشلا  عم  امهرغـصأ  نیمـسق  یلا  يدـجلا  طـخ  دـنع  مسقنی  یلیزاربلا و  راـیتلاب  یمـسی  لـیزارب و  ئطاـش 

وحن یقرـشلا  بونجلا  ههج  یلا  ریـسی  امهعـسوأ  امهربکأ و  ابیرقت و  هیبونجلا  اکیرمأ  فرط  یلا  لصی  نأ  یلا  فعـضلا  یجیردـتلا و 
عم ریـسی  لامـشلا و  وحن  رایتلا  لیمی  سأرلا  کلذ  یبرغ  نم  لیلق  دعب  یلع  لصوملا و  یبونجلا  رایتلاب  یمـسی  حلاصلا و  اجرلا  سأر 

یلامشلا هقیرط  یف  هقفاری  رایتلا  اذه  هترود و  لمکت  ثیح  ءاوتسالا  طخ  یلا  اهجتم  یبونجلا  کیتنلتالا  رایتب  یمسی  هیقیرفأ و  ئطاش 
هطساوب هدیعب  هفاسم  یلع  ههایم  هفرعم  نکمت  يذلا  یبونجلا  دمجنملا  رایتلا  نم  عرف  یطاشلا ء  نیب  هنیب و  و 
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هلیتنأ رئازج  یلا  كور  ناس  سأر  نم  هیبونجلا  اکیرمأ  طوطش  عم  يرجیف  یئاوتسالا  یبونجلا  رایتلا  نم  یلامشلا  عرفلا  امأ  اهتدورب و 
کیتنلتالا هایم  نم  مسق  لمحی  لاونملا  اذه  یلع  هنم و  ربکأ  وه  يذلا  یلامـشلا  یئاوتـسالا  رایتلا  وه و  یبیرک  رحب  یف  لخدـی  ثیح 

مظعم عجری  مث  وکیـسکم  جیلخ  یلا  ناتاکوی  قیاضم  یف  عفدی  یبیرک  رحب  یف  رایتلا  لوخد  دعب  یلامـشلا و  کیتنلتالا  یلا  یبونجلا 
یطاوشل ء ایذاحم  لیق  امیف  ریسی  امامت  فورعم  ریغ  رغصأ و  عرف  نوک  لاح  یلامشلا  ابوک  ئطاش  یلع  ارئاس  هیقرشلا  ههجلا  یلا  ءاملا 

یـشمی جیلخلا و  رایت  یمـسی  یبونجلا  ادـیرولف  فرط  رایتلا  زاتجی  نأ  دـعب  لوالاب و  هیناث  یقتلی  نأ  یلا  هیلامـشلا  هیبونجلا و  جـیلخلا 
هدحتملا تایالولا  طوطـشل  ایذاحم  ریـصی  ذئنیح  یکیتنلتالا و  سونایقوالا  یلا  اماهب  طوطـش  ادـیرولف و  نیب  ینیمب  قیاضم  یف  الامش 

ئطاوش نم  یبونجلا  بناجلا  یف  اقرـش و  لیمی  كانه  یکیباسیـش و  نوجوأ  جـیلخ  ضرع  یلا  لصی  نأ  یلا  الیلق  فلتخی  دـعب  یلع 
ههایم ال نم  امـسق  نا  برقالا  هریغب و  طلتخی  لب  المعتـسم  ارایت  ذـئنیح  دوعی  هنا ال  لاقی  یبطق و  رایت  لـخاد  یلا  هعفدـی  هدـنالدنفوین 

هیقیرفأ ئطاش  یلع  ارئاس  عجری  مث  لاغوتربلا  یطاش ء  هروزا و  رئازج  نیب  ابونج  الئام  سونایقوالا  لخاد  اقرش  هریـسم  یف  اذخآ  لازی 
رخآ عرف  دـجوی  و  قراط ..  لبج  زاغوب  نم  طسوتملا  رحبلا  لخدـی  هنم  اریغـص  اعرف  نا  هترود و  ممتی  اذـکه  یئاوتـسالا و  رایتلا  یلا 

هدنالریا و یطاش ء  یلع  یـشالتی  نأ  یلا  لامـشلا  ههج  یلا  یکـسب  جیلخ  لوح  يرجی  رتسنیف و  سأر  دنع  لصالا  نع  لصفنی  ریغص 
مظعم وأ  جیلخلا  رایت  هایم  ذخأت  هدنالدنفوین  طوطش  یقرـش  یلا  هعقاولا  ههجلا  نم  .هفـشتکم و  یلا  هبـسن  ّلنر  رایتب  عرفلا  اذه  یمـسی 
زافون یلا  هغلاب  یلامشلا و  سأرلاب  هرام  اهترارح  اهیلا  لمحت  یتلا  هیلامشلا  ابوروأ  طوطش  وحن  الامـش  يرجت  نأ  یف  سونایقوالا  هایم 

یطاش ء یلا  برغلا  لوح  رخآ  نغربستبـس و  یطاش ء  اـعطاق  الامـش  اـهنم  عرف  يرجی  یبطقلا  راـیتلاب  ردـحنت  نأ  دـعب  اـبیرقت و  ـالیم 
ارادـقم یبطق  رایت  لمحی  هنـسلا  لوصف  ضعب  یف  سیفاد و  قیـضم  یلا  یبرغلا  هدـنالانیرغ  یطاـش ء  یلع  رخآ  یلامـشلا و  هدنالـسیا 

ئطاش رایتلا و  کلذ  نیب  هضعب  جیلخلا و  رایت  تحت  هضعب  زاتجی  یبرغلا و  سیفاد  قیـضم  لحاس  یلع  هب  ردـحنی  جـلثلا و  نم  امیظع 
هیناکیرمالا هدحتملا  تایالاولا 
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ءاملا قاصتلا  ناک  ثیح  هناب  کلذ  هّجو  ضرالا و  هکرح  لبق  نم  اهنا  مهـضعب  لاقف  کلذ  یف  مهؤارآ  تفلتخا  تاراـیتلا ..  بابـسأ 
قرشلا نم  يأ  ایسکع  اهاجتا  هجتی  اهنع و  رخأتیف  قرشلا  ههج  یلا  اهتکرح  هعرـس  یف  اهقوحل  هنکمی  کلذل ال  دیدش و  ریغ  ضرالاب 

یطخ یف  سونایقوالا  یف  داو  وأ  فیوجت  رخبتلاب  نوکتی  هناب  ههّجو  رخبتلا و  هرارحلا و  لـعف  لـبق  نم  اـهنا  رخآ  لاـق  و  برغلا ..  یلا 
یتلا عبطلاب  هفیفخلا  هراحلا  هایملا  ناب  رخآ  هّجو  و  فیوجتلا ..  کلذ  ألمتل  هیبطقلا  هایملل  مئاد  عافدـنا  هنع  أـشنی  يدـجلا  ناطرـسلا و 

اهترارح هجرد  دربت  امهنم  تبرق  املک  راحبلا و  طسو  یف  هراح  تارایت  هئیه  یلع  نیبطقلا  وحن  هجتت  ءاوتـسالا  طخ  تاهج  یف  دجوت 
طخ ههج  یلا  راـحبلا  طـسو  یف  هدراـب  تاراـیت  هئیه  یلع  عبطلاـب  هلیقثلا  هدراـبلا  نیبطقلا  هاـیم  اـضیأ  هجتت  یعیبطلا  لداـعتلل  اـظفح  و 
یتلا یه  هیراجتلاب و  هامـسملا  حایرلا  لعف  لبق  نم  اهنا  هریغ  لاق  و  اجیردت ..  دربت  هنم  تبرق  املک  هداضم و  تارایتل  هنوکم  ءاوتـسالا 
أـشنی يذـلا  وه  یحیر و  رایت  ناعون  تارایتلا  نا  رخآ  لاق  و  يرخأ ..  ههج  یف  رخـآلا  فصنلا  هدـحاو و  ههج  یف  هنـسلا  فصن  بهت 
رایتلا عنمی  عناـم  ضارتعا  نع  أـشنی  يذـلا  وه  يرهن و  راـیت  اـیلعلا و  هتقبط  كرحت  ءاـملا و  هجو  یلع  بهت  یتلا  همئادـلا  حاـیرلا  نع 

عرسأ و قمعأ و  يرج  کلذ  نع  أشنی  هزکرم  یلا  عوجرلا  ءاملا  لواحی  ذا  عمتجملا و  ءاملا  حطس  عافترا  کلذ  نع  ببـستیف  یحیرلا 
یف رحبلا  ءام  هفاثک  فالتخا  وه  ببـسلا  نا  نیرخأتملا  ضعب  لاـق  و  یجیلخلا ..  راـیتلا  یناـثلا  لاـثم  یئاوتـسالا و  راـیتلا  لوـالا  لاـثم 

نیتکرح سونایقوالا  نارودل  نا  اهلوأ  ءایشأ  هعبرأ  نم  بکرم  ببسلا  نا  مهنم  رخآ  لاق  و  یبونجلا ..  یلامشلا و  سونایقوالا  یمـسق 
نا اهیناث  يرخالا  یلع  هدـحاولا  ناتمئاق  امه  هرجاهلا و  وأ  راـهنلا  فصن  طـخل  يرخـالا  ءاوتـسالا و  طـخل  هعباـت  امهادـحا  نیتمیظع 

نکامالا یف  هرارحلا  تاجرد  توافت  نع  هئشان  هیرجاهلا  هکرحلا  ضرالا و  نارود  رابتعاب  ءاملا  هکرح  نع  هئـشان  هیئاوتـسالا  هکرحلا 
نوکی يرخالا و  نع  امهادحا  ضوعت  نیتسکاعتم  نیتکرح  یئاوتـسالا  يرجاهلا و  نارودلل  نا  اهثلاث  هیئاوتـسالا  تاجردـلا  هیبطقلا و 

تاواسم مدع  نا  اهعبار  امهنیب  هفاثکلا  هجرد  توافت  نع  ئشان  کلذ  هیرجاهلا و  هرودلا  یف  يرخالا  نم  ءزج  قوف  هدحاولا  نم  ءزج 
( لوأ مجنم  - 16  ) ماظتنا عنمی  تاراقلا  همسق 
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بهذملا هماعلا و  هکرحلا  یف  اللخ  ثدحت  هیوناث  تارایت  ثدحی  حایرلا  ریثأت  رعقلا و  ماظتنا  مدـع  عم  وه  هیبطقلا و  هرودـلا  تاکرح 
طقنلا تاهجلا و  فالتخا  بسحب  عیقوتلا  عم  نکل  بابسالا  هذه  عومجم  وه  ریخالا 

[ نجنلتأ ]

بلا رهن  یلع  هعقاو  يربکلا  نداب  ایقود  یف  هدلب  نون * اهرخآ  میجلا  رسک  نونلا و  ناکسا  ماللا و  هانثملا و  ءاتلا  رـسک  هزمهلا و  حتفب 
رـصتنا اهدـنع  قرولا و  دورابلا و  نطقلل و  لـماعم  اـهیف  اـسفن  اـهلهأ 4250  ورـسلرک و  نع  تارتـم  ولیک  دعبت 7  هیدـیدحلا  قیرطلاب 

هیرجه هنس 1211  یف  هیواسمنلا  دونجلا  یلع  نویواسنرفلا 

[ همتأ ]

نبا همتأ  یه  ملـس و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هامح  يذـلا  عیقبلا  هیدوأ  نم  داو  هطوبرم * ءات  هرخآ  میملا  ءاـتلا و  هزمهلا و  حـتفب 
اهمزلی همتألا و  لزنی  یندملا  ثعشالا  ناک  ریبزلا و  نبا  یلا  بسنت  رئب  كانه  لاملل و  امـصع  تبنت  هعـساو  هلیوط  طاسب  یه  ریبزلا و 

مجعتسا ام  مجعم  یف  يرکبلا  هلاق  الیزج  الام  دافأ  هریثک و  هیشام  یشمتساف 

[ انتأ ]

اهفرط یلامشلا و  اهفرط  نیب  طسوتم  وه  یقرشلا و  هریزجلا  ئطاش  نم  عفتری  هیلقص  هریزج  یف  يران  لبج  هیناث * ناکسا  هلوأ و  حتفب 
ارتمولیک و هلفـسأ 18  طیحم  یقرـشلا  لوطلا  نم  هجرد  یلامـشلا و 15  ضرعلا  نم  هیناث  هقیقد و 21  هـجرد و 43  نیب 37  یبونجلا 

غلبی ثورحملا  میلقالا  يأ  اثلوک  ینوجیرب  یمـسی  رظنملا  جـهب  بصخم  میلقا  لبجلا  اذـه  لـصأ  لوح  امدـق و  هعافترا 3250  لدعم 
ندملا نم  ریثکب  هرومعم  هعقبلا  هذه  راجشالا و  ریثکلا  میلقالا  يأ  اسوفلـس  ینویجیرب  فورعملا  میلقالا  هقوف  الیم و  ابیرقت 11  هضرع 

کلذ ءاوه  هدوج  هیرطعلا و  باشعالا  هکاوفلا و  بوبحلا و  مرکلا و  نوتیزلا و  تبنت  هدـیج  هیناکرب  داومب  هطلتخملا  هبرتلا  يرقلا و  و 
میلقالا یف  دـجوی  الـصأ و  اهنم  نوجعزنی  الف  هیناکربلا  تاـناروثلا  فواـخم  یلع  میلقـالا  کـلذ  یلاـهأ  دـنع  هحجار  هتبرت  میلقـالا و 

نایدنسلا نوتیزلا و  ربونصلا و  راجشأ  نم  ریثک  ذخؤی  هنم  ایلعلا  ههجلا  یف  انتـسکلا و  نیلفلا و  راجـشأ  نم  ریثک  اهیف  تاباغ  روکذملا 
مهدنع یعدت  کلذل  راجـشأ و  هعبـس  عومجم  اهناک  هنم  هرجـشلا  نا  لیق  انتـسکلا  رجـش  راجـشالا  هذـه  مظعأ  رورعزلا و  روحلا و  و 

هراجح نم  نوکم  لبج  روکذملا  لبجلا  یلعأ  یف  دجوی  سرف و  هئام  لظت  اهنال  سرفلا  هرجشب 
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امئاد اهنم  ثعبنی  مدق  یلا 800  اهقمع  لیم و  فصن  وحن  اهرطق  ناکرب  ههوف  لبجلا  کلذ  یف  مدـق و  وحن 100 خ 1  هعافترا  دامر  و 
هنس ناجیه  وه  لبجلا  اذه  یف  ثدح  ناجیه  لوأ  هیناکرب و  تاهوف  هلمج  روکذملا  لبجلا  فارطأ  یف  همدمد و  اهنم  عمـسی  ناخد و 

لیق و ام  یلع  اناجیه  وحن 95  نآلا  یلا  خیراتلا  کلذ  نم  لبجلا  اذـه  نیکارب  یف  تثدـح  یتلا  تاناجایهلا  هلمج  دالیملا و  لبق   475
یلا دوعرلا  میزه  عمـس  قوربلا و  تعمل  ضرالا و  تلزلزت  هلوصح  برق  هناـف  هیرجه  هنـس 1080  ناجیه  رکذت  يذلا  تاناجیهلا  نم 

وجلا و یف  دـعاصتت  هیناکربلا  داوملا  تذـخأ  اـموی  رـشع  يدـحا  یـضم  دـعب  فیثک و  راـن  بیهلب  اـنتأ  همق  تللکت  هدـیعب و  تاـهج 
اهفذـق ناک  نیرهـش و  هدـم  فذـقت  داوملا  تیقب  رمتـسم و  يود  اهنم  عمـسی  ناک  یتلا  ههوفلا  کلت  قوف  بصنت  هیعاـمرلا  هدـمعالا 
عمسی ناک  یتح  ادیدش  ابارطضا  تبرطـضا  هطقنلا و  کلت  هایم  هنم  تنخـس  مدق و  هحاسم 1800  هنم  تلغش  یتح  رحبلا  یلا  الـصاو 

اهلهأ 15 نم  کله  هناطق و  هنیدـم  ترمدـت  دـعاصتملا و  راخبلاب  سمـشلا  تبجتحا  دوعرلا و  تاوصأ  نم  دـشأ  هفیخم  تاوصأ  اهل 
رجفنا لبجلا و  یف  قوقش  تحتفنا  مایأ  یضم  دعب  مث  هناطق  نم  لایمأ  هرـشع  دعب  یلع  یه  یتلا  سولوکین  هیرق  تمده  سفن و  فلأ 
هفاسم یلا  دـتما  ادـج و  عطاس  رون  هنم  ثعبنا  الیم و  هلوط 12  ریبک  قش  حـتفنا  مث  هیرق  ترمدـف 14  هیناکربلا  لئاوسلا  نم  عیبانی  اهنم 

نینس هدـم 8  اراح  لویـسلا  کلت  نم  عمجت  ام  یقب  رحبلا و  تغلب  یتح  ـالیم  هیناکربلا 15  لویـسلا  تزاتجا  اموی  هدـم 20  یف  لیم و 
ینتعا دـق  هذـه و  نم  هبیرق  هقباسلا  تاراجفنالا  ثداوح  هیقب  هیناکربلا و  قوقـشلا  نم  قش  یف  هدـی  عضو  دـحأ  عیطتـسی  ـال  هنا  یتح 

لمح دق  نیریهـشلا و  ملعلا  لاجر  ضعب  وأ  ممالا  نم  همأ  خـیراتب  ینتعی  امک  اهلیـصفت  ثداوحلا و  هذـه  هباتکب  نیخرؤملا  نم  اریثک 
هراغم نمض  نوتیبی  هبئاجع و  یلع  عالطالا  لبجلا و  اذه  یلا  هحایسلا  یلع  هیجولویجلا  ثحابملا  ملعلا و  باحصأ  نم  اریثک  فغـشلا 

یلا اولـصو  اذا  مث  لایمأ  هرـشع  هفاسم  یناکربلا  داـمرلا  دـیلجلا و  جولثلا و  یلع  نوشمی  امدـق و  عافترا 5362  یلع  لـبجلا  سأر  یف 
هبئاذ و نداـعم  دـبز و  نم  هبکرم  اـهتفاح  لاـیمأ و  وحن 3  اهطیحم  لکـشلا  هیـضیب  كردـت  ـال  هقیمع  هرفح  اودـجو  هبولطملا  ههوفلا 

یتلا هوقلا  نم  ابجع  ءاملعلا  یضق  دق  هطلتخم و 
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ریدق ئش  لک  یلع  يذلا  ناحبسف  عساش  عافترا  یلا  رارق  هل  فرعی  قمع ال  نم  هروکذملا  داوملا  فذقت 

[ ياوتأ ]

یلامـشلا و ضرعلا  نم  قئاقد  هجرد و 8  نیب 22  هعقاو  شتیودنـس  رئازج  نم  هریزج  ءای * اهدـعب  فلأ  مث  هثلاث  هیناـث و  هلوأ و  حـتفب 
الیم اهلوط 40  یضیب و  اهلکش  اعبرم و  الیم  اهتحاسم 527  ياواه  نم  الیم  هفاسم 24  یلع  یبرغلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 30   159

رحبلا حطـس  نع  اهعافترا  ممق  اهولعی  هیربلا و  هدـیج  هقیمع  هیدوأ  اهللختی  هعفترم  اهیـضارأ  الیم و  اهعاستا 24  مظعم  یف  اهـضرع  و 
اسفن  4 اهناکس 961 ، ددع  رحبلا و  یلا  یضارالا  دودح  نم  لیملا  یف  اهحطس  ذخأی  مدق و   7 ، 000

[ نوتإ ]

برقلا یلا  الیم  هفاسم 22  یلع  يرسیلا  سمیتلا  رهن  هفض  یلع  هعقاو  ارتلکنا  یف  مافنکوب  هعطاقم  یف  هنیدم  هیناث * مض  هلوأ و  رـسکب 
هنس 1440 سداسلا  يرته  اهأشنأ  کلملا  هسردم  هتمجرت  امب  هامسملا  اهتسردمب  هروهـشم  یه  اسفن و  اهناکس 32000  ارب  ندنل  نم 

ذیمالتلا نم  هلمج  اهیف  هیلاعلا  مولعلا  سردل  هدعتسم  هیدالیم 

[ سیتأ ]

یلا بنرفمد  نم  ارتمولیک  هفاسم 29  یلع  اسنارف  یف  نروالا  هیالو  نم  هصق  هلمهم * نیس  مث  هنکاس  ءای  هدعب  هیناث  رـسک  هلوأ و  حتفب 
اسفن اهناکس 776  ددع  لماعم  هلمج  اهیف  لامشلا 

[ نیتإ ]

نودرف نم  یقرشلا  لامـشلا  یلا  ارتمولیک  دعب 20  یلع  اسنرف  نمزوملا  هیالو  یف  هبـصق  نون * هنکاس و  ءای  اهدـعب  هیناث  هلوأ و  رـسکب 
هنیصح هنیدم  اقباس  تناک  اسفن   2 اهناکس 494 ،

[ انیتأ ]

ارتمولیک هفاسم 17  یلع  هعقاو  ایلاطیا  نم  یلوبان  هیالو  یف  هنیدم  فلا * هرخآ  نونلا  حتف  ءایلا و  ناکـسا  ءاتلا و  رـسک  هزمهلا و  حـتفب 
نیجوأ ابابلا  هاغلا  مث  هیفقـسأ  یـسرک  اقباس  تناک  ادج  همیدـق  هنیدـم  یه  سفن و   6 اهناکـس 200 ، یقرـشلا  بونجلا  یلا  اروس  نم 

ثلاثلا
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( امهیلی ام  ءاثلا و  هزمهلا و  باب  )

[ اکسباثأ ]

هیزیلکنالا هیلامشلا  اکیرمأ  یف  هریحب  فلأ * اهدعب  هحوتفم  فاک  هنکاس و  نیس  هحوتفم و  هدحوم  ءاب  فلأ و  مث  ءاثلا  هزمهلا و  حتفب 
الیم و برغلا 230  یلا  قرـشلا  نم  اـهلوط  یبرغلا  لوـطلا  نم  هـجرد  یلا 112  یلامـشلا و 106  ضرعلا  نم  هـجرد  نیب 59  اـهعقوم 

هیرخـصلا لابجلا  یف  هعبن  رهنل  مسا  اضیأ * یه  لـیم و  هلوط 600  اهمـساب  رهن  اهیف  بصی  الیم  بونجلا 20  یلا  لامشلا  نم  اهـضرع 
مث الامش  يرجی  یبرغلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 30  یلامشلا و 116  ضرعلا  نم  قئاقد  هجرد و 10  نیب 52  نورب  لبج  نم  برقلاب 

لیم وحن 600  هلوط  اکسبانأ  هریحب  یلا  یهتنی  ءاوتسا و  ریغ  یلع  یقرشلا  لامشلا  یلا 

[ براثأ ]

دـشح جـنرفالا و  نم  هباحـصأ  هیکاطنأ  بحاص  عمج  هرجهلل  هنـس 504  یف  لاق  و  هرئادـلا ..  یف  یناتـسبلا  اذـک  لصالا و  یف  اهرکذ 
نم اوبقنف  نیملـسملا  نم  هب  نم  یلع  رمالا  قاضف  هریملا  هنع  عنم  هرـصح و  روکذملا و  براثالا  نصح  وحن  راس  لجارلا و  سرافلا و 

هفرعف ینمرأ  یبص  هیلا  نمأتـسا  هتمیخ  نم  اوبرق  کلذ و  اولعف  املف  هولتقیف  هیکاطنأ  بحاـص  یلا  هنم  اوجرخی  نأ  اودـصق  اـبقن  هعلقلا 
هنس یف  و  نیقابلا ..  رـسأ  لجر و  یفلأ  هلهأ  نم  لتق  هونع و  ارهق و  نصحلا  کلم  یتح  مهلاتق  یف  دجو  مهنم  زرتحا  طاتحاف و  لاحلا 

هنـس 517 یف  و  هیکاطنأ ..  بحاص  لاجریـس  لتق  نأ  دعب  نصحلا  اذـه  مهنم  حـتف  جـنرفالا و  بلح  بحاص  يزاغلیا  ریمالا  مزه   513
هراغالاب و اهلامعأ  بلح و  دـصق  جـنرفالا  رثکأ  دـق  ناک  اهبحاص و  وه  قترأ و  نب  رابجلا  دـبع  نب  نامیلـس  هلودـلا  ردـب  بلحب  ناک 

هدالب نع  اوفکی  براثالا و  نصح  ملسی  نأ  یلع  مهنداه  هوق و  مهب  هل  نکی  مل  ذا  روکذملا  هلودلا  ردب  مهفاخف  قیرحتلا  بیرختلا و 
غرف املف  اهریغ ..  تاوقالا و  تبلج  بلح و  لامعاب  هیعرلا  رمأ  ماقتـسا  مهنیب و  هندـهلا  تمت  نصحلا و  اوملـست  کلذ و  یلا  هوباـجأف 

حیرتسیل هریزجلا  راید  لصوملا و  یلا  داع  هدـعاوق  ررق  هکلم و  اـم  اـهلامعأ و  بلح و  هیماـشلا و  دـالبلا  رمأ  نم  یکنز  نیدـلا  داـمع 
یلع همزع  يوقف  بلح  دـصق  ماشلا و  یلا  هنس 524  نیدلا  دامع  مهب  داعف  اودعتـسا  اودعأ و  اوزهجتف و  زیهجتلاب  مهرمأ  مث  هرکـسع 

یلع بلح  نومساقی  جنرفالا  نم  هب  نم  ناکف  نیملسملاب  هررض  هدشل  هترصاحم  بلح و  نصح  دصق 
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یف مهعم  دلبلا  لهأ  ناک  قیرطلا و  ضرع  بلح  نیب  اهنیب و  نانجلا  باب  رهاظب  هنیدـملا  لهأل  یحر  یلع  یتح  هیبرغلا  اهلامعأ  عیمج 
هیلا و راسف  نصحلا  اذـه  رـصح  یلع  مزعلا  ممـص  لاحلا  اذـه  يأر  املف  مهلاومأ  نوبهنی  مهیلع و  نوراغی  اوناک  مهناـف  دـیدش  برک 

نصحلا یلا  دوعلاب  راشأ  ّلکف  لعفی  امیف  هباحـصأ  راشتـساف  هوحن  اوراس  مهلجار و  مهـسراف و  اوعمج  کلذب  جنرفالا  ملع  املف  هلزان 
نم دـب  الف  اندالب  اوبرخ  ایرثأ و  یف  اوراس  اوعمط و  اندـع  دـق  انوأر  یتم  جـنرفالا  نا  مهل  لاـقف  رطخ  مهدـالب  یف  جـنرفالا  ءاـقل  نـال 

رفظف مهنیب  رمالا  دتشا  همـصخل و  قیرف  لک  ربص  لاتقلل و  اوفطـصا  اوقتلاف و  مهوحن  مدقت  نصحلا و  كرت  مث  لاح  لک  یلع  مهئاقل 
یلا نیدـلا  داـمع  مدـقت  ریثک و  قلخ  مهنم  لـتق  رـسألا و  یف  مهناـسرف  نم  ریثک  عقو  همیزه و  حـبقأ  مهومزه  جـنرفالاب و  نوملـسملا 

ریثالا نبا  لاق  و  مهرمأ ..  ام  اولعفف  مهبولق  یف  هبعر  یقبی  ام  انسأب  نم  مهقذنلف  مهعم  هانلمع  فاصم  لوأ  اذه  لاق  زاجنالاب و  هرکسع 
نم نوملـسملا  غرف  املف  تقولا  کـلذ  یلا  قاـب  ماـظعلا  نم  اریثک  نا  یل  لـیقف  ـالیل  هرجهلل  هنـس 584  ضرالا  کلتب  تزتجا  دـقل  و 

لحر هنـس 532  یف  و  اکد ..  هلعج  نیدـلا و  داـمع  هبرخ  هیف و  نم  لـک  اورـسأ  اولتق و  هونع و  هوملـست  نصحلا و  یلا  اوداـع  مهرفظ 
هلمج مئانغلا و  يراسالا و  اهیف  اوکرت  مورلا و  اهکلمف  نابعش  عسات  اهنع  اوبرهف  نیملسملا  نم  اهیف  نم  فاخف  براثالا  هعلق  یلا  مورلا 

هروکذـملا هعلقلا  یلا  رکـسعلا  نم  هدـنع  نمیف  لحر  بلحب  راوسأ  ریمالا  عمـس  املف  اوراس  مث  هعلقلا  نومحی  مهنوظفحی و  مورلا  نم 
بلح یلا  داع  يرسالا و  صلخ  مهلتقف و  مورلا  نم  اهیف  نمب  عقوأف 

[ تفاثأ ]

دالب یف  یه  لاق و  هزمهلا و  مضب  مجعتسا  ام  مجعم  یف  يرکبلا  اهطبض  هرئادلا و  یف  یناتسبلا  هعبت  هزمهلا و  حتفب  لصالا  یف  اهطبض 
نبا مشج  نب  کلام  نب  ریثک  نب  بعـص  نب  عیبسلا  نب  عبـس  نب  ورمع  نب  فیـس  نب  رابک  يذ  دلو  نم  نییرابکلا  راد  یه * ناذمه و 

دشاح

[ هیاثأ ]

هیاثالاب ملس و  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلل  دجسم  اهیلع  نیلیمب  جرعلا  نود  رئب  وه  مجعتسا * ام  مجعم  یف  يرکبلا  لاق  لصالا و  یف  هرکذ 
جرخ ملس  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  نأ  يزهبلا  نع  يرمضلا  هملس  يور  زاجحلا و  دح  یهتنی  كانه  كارأ و  رجش  تایبأ و 
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هناف هوعد  لاـقف  ملـس  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلل  کـلذ  رکذـف  ریقع  یـشحو  راـمح  ذا  ءاـحورلاب  ناـک  اذا  یتح  مرحم  وه  هکم و  دـیری 
ملـس هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  رمأف  رامحلا  اذـهب  کنأش  هّللا  لوسر  ای  لاقف  هبحاص  وه  يزهبلا و  ءاجف  هبحاص  یتأـی  نأ  کـشوی 
یلص هّللا  لوسر  نأ  معزف  مهس  هیف  لظ و  یف  فقاح  یبظ  ذا  جرعلا  هتیورلا و  نیب  هیاثالاب  ناک  اذا  یتح  یضم  مث  قافرلا  نیب  همـسقف 
لاق یمهـسلا  هبقع  نب  لیعامـسا  نع  ریبزلا  يور  .هوزواجی و  یتح  سانلا  نم  دـحأ  هبیری  ـال  هدـنع  فقی  ـالجر  رمأ  ملـس  هیلع و  هّللا 

لوقت یه  يربع و  هاتفب  جوبذم و  یبظب  تیم و  باشب  انأ  ذا  هیاثأب  تنک  اذا  یتح  هرمغ  نم  تلبقأ 

لجر نم  لیق  ام  اذا  ّودعلا  لکن  مهترسا  دهن و  ینب  زمح  زمح  ای 

لطبلا کب  يرزأ  ام  هیاثالا  یلعردق  هکاّقل  لطب  ول  زمح  ای 

لمتحی موقلا  يدیأ  نیب  اهلعب  وهلّطعم  دهن  ینب  هاتف  تسمأ 

للف هیف و ال  دوأ  ّضتراف ال  بعش  يذب  ازخ  هتینم و  تناک 

یهتنا هلتقف  هنرقب  هزخوف  هحبذیل  هعرص  هذخأف و  یبظلا  اذه  انب  رمف  ءاملا  اذه  اندرو  انإ  یمع و  نبا  اذه  تلاقف  اهنأش  نع  اهتلأسف  لاق 

[ هبثأ ]

نب داّبع  یلع  افقو  تناک  لخنلا  هریثک  ضرأ  یه  هبثـالا و  هل  لاـقی  اـهب  ریدـغب  تیمـس  عیقبلاـب  ضرأ  یه  هلعف * نزو  یلع  تاـحتفب 
مجعتسا ام  مجعم  یف  يرکبلا  هلاق  راکب  نب  ریبزلا  نب  هّللا  دبع  نب  هزمح 

[ تیبثأ ]

یف يرکبلا  لاق  و  یعارلا ..  مالک  ریرج و  مالکب  هیلع  ادهـشتسم  عوبریلا  ینبل  وأ  رفعج  نب  لحملا  ینبل  ءاـمل  امـسا  لـصالا  یف  هلعج 
لبقم نبا  لوقی  فنصملا و  هب  دهشتسا  امب  هیلع  دهشتسا  میمت و  راید  یف  لبج  وه * مجعتسا  ام  مجعم 

ربهلا لاضلا و  تاذ  ّفقلا  بناج  نم  تعفر  یتلا  تیبثاب  اران  ندقوأ 

[ هربثأ ]

ءای هزمهلا  لدـبت  هبرثی  لاقی  دـلب و  وه * مجعتـسا  ام  مجعم  یف  يرکبلا  لاق  و  هکمب ..  لابجل  امـسا  اعمج  لصالا  یف  فنـصملا  هلعج 
یعارلا لاق  مهضعب ..  نظ  امک  فورعملا  لبجلا  ریبث  عمجب  سیل  ّینزی و  ّینزأ و  اولاق  امک 

دصّرلا كاّبشلا و  هربثأ  هام  نعاهّألح  ناحیف  اطق  نم  هلعروأ 
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[ محثا ]

نمیلا نم  کساکسلا  ضرأ  یف  داو  وه * برعلا  هریزج  یف  ینادمهلا  لاق 

[ نوتسرثأ ]

یف ارتلکنا  نم  هیراجت  هنیدم  یه  نون * مث  هنکاس  واو  اهدعب  همومضم  هانثم  ءات  مث  نیسلا  ءارلا و  ناکسا  ءاثلا و  رـسک  هزمهلا و  حتفب 
سفن اهیلاهأ 3000  ددع  عراوشلا و  نم  لیلق  یلع  لمتشت  کیورو  هنیدم  نم  الیم  هفاسم 20  یلع  کیورو  هیتنوک 

[ سیرثأ ]

لصاف دح  نآلا  یه  نانویلا و  دالب  یف  لابج  هلسلسل  مسا * هلمهم  نیس  اهدعب  هنکاس  ءای  مث  ءارلا  رسک  ءاثلا و  ناکـسا  هزمهلا و  مضب 
يرتوفاتک مساب  فرعت  نانویلا و  هکلمم  هیلعلا و  هلودلا  كالمأ  نیب 

[ لثإ ]

ءاتلا و عم  زمهلا  یف  لصالا  یف  هرکذـف  فنـصملا  يرج  هیلع  و  هانثملا ..  ءاتلاب  اضیأ  لـتإ  لاـقی  مـال و  اـهرخآ  ءاـثلا  هزمهلا و  رـسکب 
ابوروأ رهنأ  مظعأ  وه  اررهنب و  امیدق  فرعی  ناک  اغلوف و  رهنب  جـنرفالا * دـنع  فرعی  لاق و  لوألا و  یلع  يرج  هرئادـلا  یف  یناتـسبلا 
ضرعلا نم  هـجرد  نیب 57  هعـستملا  یکـسنوکلوف  هباـغ  طـسو  نم  رقن  هیـالو  یف  فوکـساتسوأ  راوـج  نم  ایـسور  نم  جرخی  ـالوط 

ندـم و هلمجب  رمی  هیبونجلا و  وحن  لـیمی  مث  هیقرـشلا  ههجلا  وـحن  هریـسم  لوأ  یف  هجتی  یقرـشلا و  لوـطلا  نم  هجرد  و 33  یلامشلا 
لدعم لیم و   2 غلبی 300 ، هلوط  هبعش و  وحن 70  یلا  بعشتم  هبصم  ناخارتسا و  هنیدم  برق  نیبزق  رحب  یف  بصی  مث  يرق  تابـصق و 

هیف نفسلا  ریسم  ناک  تالاّلشلا  نم  ایلاخ  ناک  ثیح  عبرم و  لیم   500 هلک 000 ، ءارجم  مدق و  هبصم 600  هجرخم و  نیب  ضافخنالا 
رهن اهمظعأ  هددـعتملا و  هعورف  نع  رثکالاب  هئـشان  رهنلا  اذـه  هیمهأ  براق و  وحن 5000  ایونـس  هیف  ریـست  یتلا  براوقلا  ددع  الهس و 

عورف نا  اذه و  ریبکلا ..  رهنلا  يرجم  یف  مکارتت  یتلا  لامرلا  دیلجلا و  ببسب  هنـسلا  فصن  هدم  نفـسلا  ریـسم  هیلا  لوحتی  يذلا  اماک 
مسقلا یف  هیلخادلا  تایالولا  لک  نیب  تالصاوملا  لهـس  امم  هیناثلا  انیرتاک  هروطاربمالا  اهب  تماق  یتلا  هیئاملا  تاعورـشملا  اغلوفلا و 

راصتخا ضعبب  یهتنا  کمسلا  نم  هرفاو  تایمک  روکذملا  رهنلا  یف  دجوی  هیسورلا و  هیروطاربمالا  نم  یبوروالا 

[ ینلثأ ]

هریزج ءای * هرخآ  نونلا  رسک  ماللا و  ناکسا  ءاثلا و  رسک  هزمهلا و  حتفب 
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یقرشلا بونجلا  یلا  رتاو  جدرب  نم  لایمأ  هفاسم 7  یلع  اهعقوم  عبرم  دری   484 اهتحاسم 000 ، اریتلکنا  نم  ریشتسرموس  نم  ضرأ  یف 

[ نولثأ ]

یتفـض یلع  اهعقوم  هدنالریا  نم  هیراجت  هنیدم  هنولثأ * اهل  لاقی  نون و  اهدـعب  هنکاس  واو  مث  ماللا  مض  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
رـسج هنیدملا  هذه  برق  روکذـملا  رهنلا  یلع  دـجوی  برغلا  یلا  نیلبود  نم  الیم  هفاسم 68  یلع  يرول  یلا  هلخدـم  دـنع  نّوناش  رهن 

هنیدملا هذه  لصتت  و  ینمیلا ..  هتفـض  یلع  رـصق  دـجوی  الیم و  هفاسم 70  هیف  ریـست  نأ  نفـسلا  نکمی  راصف  هعرت  هلأشنأ  دـق  لیمج 
هریبکلا و هعرتلا  یف  ریست  یتلا  هیراجتلا  بکارملا  هطساوب  هعساو  اهتراجت  وحن 7000 و  اهناکس  يولوغ  نیلبودب و  هیدیدحلا  هکسلاب 

هیرجه هنس 1103  نوج )  ) ناریزح یف 30  لکنغ  لارنجلا  اهیلع  یلوتسا  مث  رفظی  مل  نکل  هنیدملا و  هذه  ثلاثلا  میلو  رصاح  دق 

[ دمثإ ]

يور دـمث و  عمج  هنأک  میملا  مض  هزمهلا و  حـتفب  مجعتـسا  ام  مجعم  یف  يرکبلا  هطبـض  میملا و  هزمهلا و  رـسکب  لـصالا  یف  هطبض 
همامیلا نیرحبلا و  هیحان  یف  عضوم  وه * ینادمهلا  لاق  کلذک ..  دهاشلا 

[ زنثأ ]

ویاهوأ رهن  اهعقوم  اکیرمأ  نم  ویاهوأ  یقرـش  بونج  ههج  یف  هعطاقمل  مسا  ياز * هرخآ  نونلا  ناکـسا  ءاـثلا و  رـسک  هزمهلا و  حـتفب 
حلملا و دیدحلا و  يرجحلا و  محفلا  اهیف  رثکی  اسفن ..   23 وحن 768 ، هیرجه  هنس 1287  اهناکس  ددع  ناک  اعبرم  الیم  اهتحاسم 430 

رهن یلع  اهعقوم  هیناـکیرمالا  هدـحتملا  تاـیالولا  یف  هبـصق  مسا * اـضیأ  یه  فوصلا و  غبتلا و  اـطاطبلا و  هرذـلا و  حـمقلا و  منغلا و 
نطق لماعم  اهیف  دوسلا و  نم   1 مهنم 967 ، اسفن   4 وحن 251 ، اهناکس  یفوکوأ 

[ روثأ ]

واولا حتف  هیناث و  ناکسا  هلوأ و  حتفب  يرکبلا  اهطبض  واولا و  نوکس  هثلثملا و  ءاثلا  مضب  لصالا  یف  اهطبض 

[ ثیثأ ]

یقبی هرحلا  یف  عیقبلا  یقرـشی  ناتلق  ففخی * رغـصم و  ثیثأ  هثلثم و  ءاـث  مث  هنکاـس  تحت  هاـنثم  ءاـی  هدـعب  هیناـث  رـسک  هلوأ و  حـتفب 
فیصی امهؤام و 

[ انیثأ ]

( لوأ مجنم  - 17  ) برعلا زنیثأ و  هیزیلکنالاب  نیتأ و  هیواسنرفلاب  ینیثأ و  اهتینانوی  ءاثلا  رسکب 
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هعقاو هثیدحلا  همیدقلا و  نانویلا  ندم  رهـشأ  نم  هنیدـم  یه  و  هنوتیز * مساب  مهبتک  ضعب  یف  تدرو  امبر  ءامکحلا و  هنیدـمب  اهبقلت 
تینب هعلق  انینأ  هنیدم  لصأ  نا  لاقی  و  یقرشلا ..  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 38  یلامشلا و 23  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 36  نیب 27 

روصعلا کلت  یف  هداعلا  هذه  ذاختا  نأ  رهظی  لصالا و  اذه  یلا  هعاجرا  نکمی  ندملا  نم  اریثک  ناف  دـیعبب  کلذ  سیل  رخـص و  یلع 
اهنا سیلوبورکالا  تایاکح  نم  رهظی  يذلا  و  لوهـسلا ..  یف  ءادـعالا  فحز  نم  انـصحت  هیرحبلا و  بکارملا  موجه  نم  ابره  ناک  و 

اهیلاهأ ددـع  ناک  نآلا و  هیلع  یه  امم  ادـج  عسوأ  امیدـق  هنیدـملا  هذـه  تناک  نینانویلا و  دـنع  همکحلا  هدوبعم  مساـب  اـنیثاب  تیمس 
یلا هیقاب  اهراثآ  لازت  جاریأ ال  لکایه و  همیظع و  هینبأ  اهب  ناک  اباب و  رـشع  هثالث  رحبلا و  یلع  نیم  هثالث  اهل  ناک  همـسن و   800000

روـصلا و شوقنلاـب و  هفرخزم  هینبـألا  رخفأ  نم  اـهعیمج  ناـب و  هکرب  یلهـالا و  عـمجملا  وـه  سکنبلا و  یلع  اریخأ  فـشتکا  نـآلا و 
لوأ دالیملا و  لبق  هنـس 1643  اهـسیسأت  ناک  لاقی  و  نامیظع ..  نالیوط  ناطئاح  سوریب  اهئانیم  نیب  اهنیب و  لصی  ناک  و  تاباتکلا .. 

يذلا وه  عساتلا و  کلملا  سویسین  بعشلا  یلا  كولملا  بحأ  ناک  اکلم و  هدعب 16  اهلوادن  مث  يرصملا  سیورکک  وه  اهکلمت  نم 
مل همساب و  یمـس  هانب و  يذلا  لیمجلا  لکیهلا  هعباتلا  نورقلا  یف  هرکذ  دلخ  امم  و  دعب ..  نولوس  اهحلـصأ  یتلا  نیناوقلل  اساسأ  ماقأ 

تاـمجاهم عفد  یف  تمیقأ  برح  یف  هسفن  یحـض  يذـلا  وـه  سوردـک  وـه  رـشع و  سداـسلا  کـلملا  و  نـآلا ..  یلا  اـظوفحم  لزی 
سیئر يأ  نوخراب  بقل  نوذیم و  هنبا  هفلخ  مث  اکلم  بقلی  نأ  هدعب  دـحأل  حمـسی  مل  لتق  امل  دالیملا و  لبق  هنس 1132  هسینوبولیبلا 

هنخارالا و ءامسأل  فوتـسم  لودج  دجوی  مل  هلیوط و  هدم  دالبلا  کلت  یف  هیراج  مهتموکح  تیقب  هنخارأ و  هلمج  انوخرأ  فلخ  مث 
ذخأ ناـمزلا  يداـمت  عم  مث  ءاـضقلا  سلجم  ـالإ  رکذـلا  قحتـست  هموـکح  هئیه  رمـألا  لوأ  یف  هنخارـالا  ماـیق  دـنع  اـنیثأ  یف  نکی  مل 
نسی نأ  وکراد  یلا  ضوف  دالیملا  لبق  هنس 624  یف  و  رافن ..  يأ  همالا  مهنم  ترفنف  حئابقلا  روجلا و  ملظلا و  یف  نودامتی  فارـشالا 

ماق هنـس  هرـشع  یتنث  دـعب  مث  هلیحتـسملا  رومالا  نم  اهؤارجا  ناکف  ادـج  همراص  هنیناوق  تناک  اماظن  عضوف  هبتتکم  هدـیدج  تاـماظن 
دالبلا یف  یلوالا  هطلسلا  سالتخا  لواح  فارشالا و  ریهاشم  نم  وه  يذلا  نولیس 
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يذلا نولوس  میکحلل  هطلسلا  تلعج  دالیملا  لبق  هنـس 594  یف  مث  مهرخآ  نع  هعابتا  تلتق  هسفنب و  وجنی  نأ  مزتلاف  هیعاسم  تباخف 
هلاح یف  انیثأ  یلاهأ  تکرت  ناوهلا  لذلا و  عقدملا و  رقفلا  مهملظ و  فارـشالا و  روج  نأ  هببـس  دالیملا و  لبق  هنس 658  هدالیم  ناک 

میکحلا اوبختناف  برح  باشتنا  وأ  هروث  عوقو  مهؤالقع  تفاخف  مهیلع  تناـک  یتلا  نویدـلاب  ءاـقرأ  مهنم  ریثک  راـص  یتح  ادـج  هیند 
هطلـسلا قح  نا  هیف  هررق  امم  ناک  و  ادـیدج ..  اماظن  عضوف  اضوفم  مهیلع  هقلطم  هطلـس  هل  اولعج  مهیلع و  اـنوخرأ  روکذـملا  نولوس 

مهل نیذلا  لوالا  .ماسقأ  هعبرأ  یلا  مهکالمأ  بسحب  یلاهالا  مسق  یـضم و  امیف  ایراج  ناک  امل  افالخ  هالولل  کلملل ال  وه  هیـسایسلا 
میدقت یلع  هردق  ینمدام و  نیب 300 و 500  لخدـم  مهل  نیذـلا  یناثلا  .هطنحلا و  نم  قوف  امف  ینمدام  يواست 500  هیونس  لیخادم 
نیذلا عبارلا  .رقبلا و  نم  جوز  ءانتقا  یلع  هردق  مهل  ینمدام و  یلا 300  نم 200  هیونس  لیخادم  مهل  نیذلا  ثلاثلا  .برحلل و  ناصح 

هیمومعلا تایرومأملا  یف  لوخدلا  نم  اعونمم  هیریمالا و  لاومالا  نم  یفعم  ریخالا  مسقلا  اذه  ناک  ینمدام و  نود 200  لیخادم  مهل 
مـسقلا ناک  ثلاثلا و  یناثلا و  مسقلا  نیب  هعئاش  هیوناـثلا  تاـیرومأملا  لوـالا و  مسقلا  یف  هرـصحنم  یلوـالا  تاـیرومأملا  تناـک  و  .. 

هنخارألا باختنا  یف  توصلا  قح  ماسقالا  هذه  لکل  ناک  نکل  لیقث و  حالسب  هاشمک  ثلاثلا  ناسرفک و  شیجلا  یف  مدختـسی  یناثلا 
لک نم  هئام  باختنا  نوکی  ثیحب  اهئاضعأ  بعـشلا  بختنی  هئامعبرالا  يروش  هتمجرت  ام  اهامـس  هیئاضق  هئیه  ماقأ  ماکحلا و  یقاـب  و 

مهتایح و یلاهالا و  تافرـصت  یلع  هظفاحملا  یف  اقح  هل  لـعج  سلجملا و  اذـه  هطلـس  يوق  هروکذـملا و  هعبرـالا  ماـسقالا  نم  مسق 
هدالب نم  جرخ  نینـس و  رـشع  هدـم  اهبجومب  اوکلـسی  نأ  هنطو  ءانبأ  یلع  طرتشا  هتاـماظن  ریرقت  نم  غرف  نأ  دـعب  مث  دـالبلا  تاـماظن 

هیمومع هریثک  هینبأ  اهیف  ماقأ  دالیملا و  لبق  هنس 560  کلذ  انیثأ و  یلع  هبراقأ  دحأ  سوتارتس  نیب  یلوتسا  هبایغ  ءانثأ  یف  هحایـسلل و 
نانویلا و دالب  تاهج  رئاس  نم  عانصلا  ءاملعلا و  ءارعشلا و  مظعأ  هیلا  رـضحتسا  بعـشلا و  هدئافل  هیمومع  هبتکم  عمج  اقنور و  اهتداز 

انیثأ نم  جورخلا  یلا  رمالا  هرطضا  سایبا  هنس 514 و  سوخربا  لتق  مث  سوخّربأ  ساّیبأ و  هادلو  هفلخ  مث  دالیملا  لبق  هنس 527  تام 
هیراج نولوس  تاماظن  تیقب  ایسآ و  یلا  برهلا  هنس 510 و 
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ددع یلا  هیمومعلا  حلاصملا  یلوت  قح  دادتما  اهنم  .بعشلا  لیم  بسح  اهیف  تاریغت  ضعب  سانیـشلاک  ثدحأ  نأ  یلا  نامزلا  نم  هدم 
تناک یمیذ و  اهامس  هیوناث  ماسقأ  یلا  ماسقالا  کلت  مسق  مث  ماسقأ  هرشع  یلا  بعـشلا  مسق  هیلع  ءانب  قباسلا و  نم  رثکأ  یلاهالا  نم 
هدایز ءاضقلا و  سلجم  هوق  هرئاد  عیـسوت  اهنم  .هیلا و  یمتنی  يذـلا  یمیذـلا  مسا  یلاهألا  نم  لک  مسا  یلا  فاضی  نأ  هیراجلا  هداـعلا 

دسحلا کلذ  جیهف  .حاجنلا  دغرلا و  مّلس  یف  هؤاقترا  داز  هموکحلا و  لامعأ  یف  هتوطس  بعـشلا و  هوق  ذئنیح  تدازف  هددع  یلع  هئام 
نم انه  هرکذ  انعـسی  ام ال  نیقیرفلا  نیب  يرجف  هینیثـالا  هموکحلا  لاـمعأ  نوسکاـعی  اوذـخاف  نییطربسـالا  مهناریج  بولق  یف  هریغلا  و 

هینانویلا تایالولا  رثکأ  تدـقع  مث  الاجـس ..  مهنیب  برحلا  تناکف  هریثک  كراعم  سرفلا  نیب  اـنیثأ و  یلاـهأ  نیب  ترج  مث  بورحلا 
نم هلمج  دوقنلا و  نم  اغلبم  اهل  تمدـق  اهیلع و  انیثأ  هسآرب  تفرتعا  یمومعلا و  عافدـلل  اداحتا  لیبخرألا  رئازج  يرغـصلا و  ایـسآ  یف 

اوماقأ عنما و  عالقب  اهنیـصحت  عسوأ و  هرئاد  یلع  مهتنیدـم  ءانب  یف  انیثأ  لهأ  ذـخاف  اهیلع  ءادـعالا  تامجه  نم  اهیمحت  یکل  نفـسلا 
مسالاب هیطارقمید  تناک  همایأ  یف  هموکحلا  ناف  سیلکرب  رصع  انیثأ  رصعأ  نسحأ  و  نفسلا ..  ددع  اوداز  اعینم و  امیظع  اروس  اهلوح 
ندمتلل هسردم  دیش  عئانص و  نونف و  هلمج  هنمز  یف  تقرت  دق  هنس و  وحن 40  هتموکح  تماد  همیظع و  هموکح  تناک  لعفلاب  طقف و 

یف مث  اهب  اونصحت  هنیدملا و  یلا  اهیلاهأ  تبرهف  انیثا  لوهس  انیومدقل  دونج  تزغ  هلیلق  هدمب  سیلکرب  توم  لبق  عئانـصلل و  ازکرم  و 
هنسلا یف  هسفن  وه  مث  سیلکرب  دالوأ  هب  کله  یلاهألا و  عبر  هب  تام  دیدش  نوعاط  کلذ  ءانثأ  یف  ثدح  هیناث و  اهتزغ  هیلاتلا  هنسلا 

هطلـسلا و هیالولا و  رمأ  یف  اومحازت  هورثلا و  هسآرلا و  بترلا و  يوذ  نم  هلمج  هدعب  ماق  هزکرم  یلوتی  فلخ  هل  قبی  مل  امل  مث  هیلاتلا 
هدم کلذ  یلع  رمألا  ماد  راوسالا و  عالقلا و  نوصحلا و  تبرخ  هلیطتسملا و  بورحلا  تبشتنا  لاوحالا و  تبرطضا  نیحلا  کلذ  نم 

ازکرم تعجر  تناک و  امک  انیثأ  تدرو  یلـصالا  اهزکرم  یلا  هیطارقمیدـلا  هموکحلا  تداـع  بورحلا و  کـلت  تعطقنا  مث  هلیوط .. 
مکحتسا هفسالفلا و  لزانم  سرادملا و  هیمومعلا و  لفاحملا  لکایهلا و  اهیف  تدیـش  عئانـصلا و  نونفلا و  هفـسالفلل و  انطو  ندمتلل و 

باعلالا هیرعشلا و  تارضاحملا  اهیف  ترثک  بیجع و  لکشب  طاشنلا  اهیف 
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یلاهالا نیب  اهرشنی  هیسایسلا و  بطخلا  یشنی ء  روهشملا  ینیثألا  ملاعلا  طارقس  ناک  نکت و  مل  بورحلا  کلت  نأک  یتح  یهالملا  و 
مث نیینومدقللا  الا  بازحالا  لک  نیب  ماع  حلـص  دـقع  دالیملا  لبق  هنـس 361  یف  مث  اهتاماظن ..  نسح  انیثأ و  حدـم  یف  اـباتک  فلأ  و 

تذخأ یتلا  هریهـشلا  هعقاولا  تثدـح  اینودـکم و  هلود  عم  كابتـشإلا  عوقو  یلا  جردتـسا  نییتنرقلا و  نیینیثالا و  نیب  برحلا  تبـشن 
دلو هنـس 356  یف  و  بورحلا ..  کلت  تهتنا  كاذ  ذا  دالیملا و  لبق  هنـس 355  یلا  یلاوتت  بورحلا  تلاز  انیثأ و ال  خیرات  یف  هیمهأ 

لوبلا سلجمل  اوضع  سناتسومیذ  راص  هنس 354  یف  و  حلصلا ..  ررقت  اینودکم و  نم  ایذیتوب  یلع  سبلیف  هوبأ  یلوتسا  ردنکـسالا و 
نانویلا و هیرح  هوادـع  عمطلاـب و  هفـصو  ینودـکملا و  سبلیف  تایدـعتل  هتمواـقم  اـهب  رهظأ  هیمومع  اـبطخ  یقلأ  هنـسلا  کـلت  یف  و 

رکاسع یلع  هرئادلا  اهیف  تراد  طارقسیا و  اهب  لتق  یتلا  هلئاهلا  انیوراک  هعقو  ثودح  ماصخلا و  یلا  يدأ  رافن  امهنیب  عقوف  اهلالقتـسا 
 .. هدیب نانویلا  لبقتسم  یسمأ  هوق و  سبلیف  هکوش  تدادزاف  دالیملا  لبق  هنس 338  انیثأ 

ارظان سناتسومیذ  اوماقأ  عافدلل و  دادعتسالا  نصحتلا و  یف  اوذخأ  اوجام و  سانلا و  جاه  انیثأ  یلا  هعقاولا  کلت  رابخأ  تلصو  امل  و 
وأ افوخ  همزع  نع  لدع  يأر  ام  سبلیف  يأر  املف  ندملا  یف  تاعطاقملا  یلاهأ  ترصحنا  تامهملا و  نم  مزلی  ام  ءارش  تانیصحتلل و 

لبق هنس 336  ایجیا  یف  هلتقب  هعماطم  تهتنا  نأ  یلا  سرفلا  دالب  همجاهمل  ادصق  هیلا  نانویلا  هوق  مامـضنا  یف  یعـسی  لارال  مث  هسایس 
.مهتلوص نیینودکملا و  هطلـس  نم  صلمتلا  نکمی  اهب  یتلا  ریبادـتلا  یف  اوذـخأ  هبزح و  سناتـسومیذل و  هحار  کلذ  ناک  دالیملا و 

هبایغ یف  تثدـح  ذا  لامـشلا  ههج  یف  هقارث  ایلابیرت و  هثداحب  الوغـشم  ناک  امنیب  هیبا و  عماطمک  عماـطمب  رهظ  هنا و  ردنکـسالا  ماـقف 
لمعأ اهحتفف و  اهرـصاح  انیثأ و  یلا  راس  کلذ  ردنکـسالا  غلب  اـملف  دـی  اـهیف  هبزح  سناتـسومیذل و  ناـک  هویط  یف  نایـصع  هکرح 

قرشلا و یف  دتمی  ذخأ  هنس 334 و  ایسآ  یف  هتاحوتف  یف  ذخأ  مث  اهتویب  برخ  نیقابلا و  یلع  قرلا  برض  اهلهأ و  ضعب  یف  فیـسلا 
مهتغلب نأ  یلا  اهنم  نومئاشتی  اوناک  هدایـس  انیثأ  یف  هحارلا  تداس  هروکذـملا  هدـملا  یفف  هجوت  امثیح  رفظلا  لـیلکاب  هلاـمعأ  تللکت 

مل نیقیرفلا و  نیب  لاتقلا  ددـجت  نکمی و  ملف  نیینودـکملا  هطلـس  نم  صلمتلا  اوداراف  دالیملا  لبق  هنس 323  ردنکـسالا  توم  رابخأ 
اموی هلاحلا  لزت 
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كاذ ذا  تنطلـست  هئادـعأ و  دـیب  هتوم  نم  افوخ  سناتـسومیذ  هسفن  مس  نیینودـکملا و  هسیرف  انیثأ  تعقو  نأ  یلا  هدـش  اموی  ارفظ و 
اینودکم و نیب  برحلا  تبشتنا  دالیملا  لبق  هنس 200  و  نانویلا ..  دالب  نوینامورلا  حتف  نأ  یلا  هلیوط  هدم  انیثأ  یف  نیینودکملا  هطلس 

اهیف تینب  هرهاز و  مهمایأ  یف  اـنیثأ  تناـکف  هیئاـخإ  اهومـس  هنـس 146 و  اهرـساب  ناینویلا  دالب  یلع  نوینامورلا  یلوتـسا  نیینامورلا و 
نم و  نیملعملا ..  رهمأ  یلع  مهمولع  اـهیف  اوممتی  یکل  اـهنایعأ  هیمور و  ءارمأ  دـالوأل  ادروم  تراـص  یتح  هیلاـعلا  هیملعلا  سرادـملا 

سلوب باهذ  هیحیـسملا و  هنایدـلا  سیـسأت  هیدوهیلا و  یف  حیـسملا  هدـالو  رـصیق  سوطـسغوأ  دـهع  یف  ترج  یتلا  ثداوحلا  مظعأ 
رفـس نم  رـشع  عباسلا  حاحـصالا  یف  روکذـم  وه  امک  حیـسملاب  سوسینویذ  ناـمیا  ریهـشلا و  باـطخلا  همیدـقت  اـنیثأ و  یلا  لوسرلا 

هنایدلا تذخأ  دوعت و  مث  اهنم  ملثنتف  هیبرح  فصاوع  اهیرتعت  نینس  هدع  یقرتلا  یف  هدئاس  ماظتنالا  یف  هذخآ  انیثأ  لزت  مل  لامعالا و 
هرماع هیفسلفلا  سرادملا  تیقب  کلذ  عم  کلملا و  تخت  ریبکلا  نیطنطـسق  یقترا  نیح  اصوصخ  اهتکوش  يوقت  رـشتنت و  هینارـصنلا 
ریفوتل ابلط  هینارصنلل و  هرـضم  اهنا  يوعدب  هفـسلفلا  میلعت  عنم  انیثأ و  یف  نیملعملا  هرجأ  سونایتسوی  عطقف  سداسلا  نرقلا  لئاوأ  یلا 

نیـشئاع هدملا  کلت  یف  یلاهالا  تناک  ندملا و  یقابک  تراص  یتح  اجیردت  طاطحنالا  یف  تقولا  کلذ  نم  انیثأ  تذـخأف  لاملا .. 
مانصالا و هدابع  كاذ  ذا  تسردنا  لاملا و  فئاظولا و  بلطل  هینیطنطـسقلا  یلا  نوبهذی  اوناک  عماطملا  باحـصأ  ملـسلا و  هحارلاب و 

یلع هیلقص  کلم  ریجور  بلغت  رشع  عبارلا  نرقلا  یف  و  هریثک ..  سئانک  هنیدملا  یف  تمیقأ  هیحیسملا و  اهتقلخ  هیلکلاب و  تلحمـضا 
حتف دـعب  ناـنویلا  دـالب  اـبوروأ  تمـسق  هـعبارلا  هیبیلـصلا  برحلا  تبــشتنا  اـمل  و  ناـنویلا ..  تاـهج  یقاـب  اـضیأ  ازغ  اـهبهن و  اـنیثأ و 

مث اهیلاهأ ..  نیب  هیواسنرفلا  هغللا  ترـشننا  ابوروأ و  یهاضت  انیثأ  تحبـصأ  نییوسنرفلا و  ءارمالا  نیب  هیدالیم  هنس 601  هینیطنطسقلا 
هیدالیم و هنس 1456  و  مهرکذ ..  سمط  مهماما و  الاح  نویواسنرفلا  طقس  دالبلا  کلت  یف  مهتاحوتف  كارتالا و  تاوزغ  تدتما  امل 
لیق 50000 امیف  اهلهأ  ناکـس  ددـع  ناک  هرهاز و  هیهاز  هنیدـملا  کلت  تناک  انیثأ  یناثلا  دـمحم  ناطلـسلا  اهیف  حـتف  یتلا  هنـسلا  یه 

اهیلع ماقأ  هریثک و  تاماعناب  اهناکس  یلع  معنأ  هسفنب و  اهراز  قفرلا و  ملحلاب و  حتافلا  ناطلسلا  اهلماعف  همسن 
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مهدعو هظفاحملل و  رکاسع  ناطلسلا  ماقأ  نأ  دعب  تایدعتلا و  ملاظملا و  نم  کلذب  تصلختف  هطالب  لاجر  نم  هیماس  هبتر  اذ  ارومأم 
ایـسیثاب و هامـسملا  ههجلا  یف  ماقأ  هیرجه و  هنـس 864  اهیلا  عجر  مث  هروملا ..  ادـصاق  هرکاسعب  فحز  نییینیثالا و  عدو  هنـسح  ایاونب 

لهأ مجاهف  نیینامثعلا  هیقدنبلا و  یلاهأ  نیب  برحلا  نارین  تبـش  هنس 872  یف  و  نیملسملل ..  هالـصلا  هیف  ماقت  اعماج  نونیثربلا  لعج 
انیثأ تیقب  هدـیدش و  هکرعم  دـعب  انیثأ  نم  نیینامثعلا  اوجرخأ  سوریب و  یف  ربلا  یلا  اوجرخ  همیظعلا و  مهنفـسب  نانویلا  دالب  هیقدـنبلا 

اهتموکح و مظن  اهنم و  نییقدـنبلا  درط  رارج و  شیجب  نانویلا  دـالب  ناطلـسلا  لـخد  نیح  هنـس 875  یلا  هیقدـنبلا  یلاهأ  مکح  تحت 
نودب نیینامثعلا  نیب  يواعدلا  لصفی  یـضاقلا  هیجراخلا و  هنیدـملا  رومأ  ریدـی  اهیلع  اینامثع  امکاح  ماقأ  هیونـس و  هیزج  اهیلع  عضو 

حلاصملا امأ  یناـمثع ..  دـئاق  رمأ  تحت  سیلوبورکـالا  یف  هظفاـحملا  رکاـسع  تناـک  و  يراـصنلا ..  نیب  یتلا  يواعدـلل  ضرعتی  نأ 
تناکف يراصنلا  نیملسملا و  نیب  تناک  یتلا  يواعدلا  اما  بعـشلا و  مهبختنی  یلاهالا  نایعا  نم  لاجر  دیب  تناکف  هنیدملاب  هقلعتملا 

یلع رمالا  رمتسا  مظعالا و  ردصلا  یلا  ءاضتقالا  دنع  فنأتست  یضاقلا و  یلا  الوأ  عفرت  الا  نکمأ و  نا  هحلاصملاب  اهنوفرصی  هنخارالا 
یف میظع  رصنب  زاف  دق  ناک  ینیـسروم  هل  لاقی  هیقدنبلا  نم  لاریما  سوریب  یف  هتغب  رهظ  هنـسلا  کلت  یف  هنس 1099 و  یلا  لاحلا  هذه 
ماقأ لاـحلا و  یف  رـصاح  کـلذ  لاریمـالا  غلب  اـملف  هب  مهتبغرب  هوربخیل  ادـف  هل و  اولـسرأ  هربخ  نیینبثـالا  غلب  اـملف  كرتلا  عم  برحلا 

نونیثربلا یف  هیبرحلا  رئاخذلا  نم  هرفاو  هیمک  اوعضو  تقولا و  كاذ  هرـضاحلا  هوقلا  هب  مهل  تحمـس  امب  نوینامثعلا  نصحتف  عفادملا 
الیل ناکملا  کلذ  یلع  مهعفادم  نورصاحملا  قلطاف  ناکملا  کلذب  مهربخأ  ودعلا و  ههج  یلا  رکـسعملا  نم  بره  ایدنج  نأ  قفتاف 

ءانثالا کلذ  یف  ثدـح  مث  مهدـالوأ  مهئاـسنب و  سفن  وحن 3000  مهنم  جرخ  میلـستلا و  یلا  نوینامثعلا  أـجتلا  رئاخذـلا و  تقرتحاـف 
امأ و  مهدالب ..  یلا  عوجرلا  رارفلا و  یلا  هعابتأ  وه و  نییقدـنبلا  دـئاق  ینیـسروم  أجتلاف  عمجتت  ایکرت  دونج  تذـخأ  یئاـب و  ضرم و 
مث هیلاتلا  هنـسلا  یلا  هیلاخ  هنیدـملا  تیقب  هنیمثلا و  مهتادوجوم  نم  اولمحی  نأ  اوردـق  امب  نیبراه  مهنم  ریثک  رف  مهفوخ  نمف  یلاهالا 

لاومالا نم  مهافعأ  مهنع و  یفع  ملحلاب و  ناطلسلا  مهلماعف  ائیشف  ائیش  اهیلا  عوجرلا  یف  اوذخأ 
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ذا هنس 1191 و  یلا  هیلـصالا  اهتوهز  یلا  اهعوجر  یف  دلبلا  تذخأ  سرادملا و  ءانب  یف  اوذخأ  كاذ  ذا  نینـس و  ثالث  هدم  هیریمالا 
مهلیم یلاهالا و  هبحم  کلذب  بستکا  انیثأ و  لوح  اروس  سیکـساخ  ماقأ  هنـس 1192  یف  و  طوؤنرألا ..  همجاهمب  انیثأ  تئزر  كاذ 

نأ یلا  هملظ  هروج و  یف  نطلست  هبصنم  یف  رقتسا  همارم و  لان  املف  کلذ  یلا  یلاعلا  بابلا  مهباجاف  هتیرومأم  یف  هئاقب  اوسمتلاف  هیلا 
نیب هنیب و  فالخلا  یقب  عجرف و  عوجرلل  طئاسو  سئاسد و  ذـختا  مث  دالبلا  نم  هیفن  یلا  کلذ  یـضفأ  هتمواـقمل و  بعـشلا  يدـصت 

کلت یف  ضقانتت و  اـهتورث  طاـطحنالا و  یف  اـنیثأ  تذـخأ  تقولا  کـلذ  یف  هنـس 1210 و  هسأر  عطقب  رمألا  ردـص  نأ  یلا  یلاـهالا 
دیدـجت حاجنلا و  بابـسأ  یف  نانویلا  ذـخأ  رـشع  عساتلا  نرقلا  لوأ  یف  مث  بارخلا ..  یلا  لؤت  تداک  یتح  نوعاطلا  اهیف  اشف  ماـیالا 

یلا نابشلا  لاسرا  سرادملا و  ءانب  یف  اوذخاف  مهطوقس  نم  مهضوهن  یلع  مهضیرحت  یف  ءارعـشلا  ءابطخلا و  نم  ریثک  ذخأ  هورثلا و 
برحلا کـلذ  مهقاـس  نأ  یلا  لالقتـسالا  هیرحلا و  بابـسأ  یف  اجیردـت  یقرتـلا  یف  اوذـخأ  اذـکه  موـلعلا و  یقلتل  اـبوروأ  سرادـم 
یلوتسا انیثأ و  یلا  تدتما  یتح  لیلق  الا  ضمی  مل  نینس و  برحلا 7  کلت  تماد  هنس 1237 و  یف  انیثأ  جراخ  هروم  برحب  هفورعملا 

رکاسع یلع  هرئادلا  ترادف  مهنع  راصحلا  عفر  كارتالا و  رکاسعل  هدـجن  تتأ  هدـم  دـعب  مث  هیرحلا  هیار  اهیف  اورـشن  اهیلع و  نانویلا 
تبهن یلاهالا و  نم  اریثک  تلتق  هنیدـملا و  كارتالا  رکاـسع  تلخد  همیزه و  رـشأ  اومزهناـف  كارتـالا  رکاـسع  مهتدراـط  ناـنویلا و 

یلا نوینیثالا  عجر  املف  سیلوبورکالا  یلع  نوظفاحملا  الا  اهنم  قبی  مل  دونجلا و  تلجنا  مث  رامدـلا  اهیف  تعقوأ  اهتقرحأ و  هنیدـملا و 
میلستلا و یلا  اورطـضاف  ءاملا  مهنم  ذفن  دیدش و  قیـض  یف  كارتالا  عقو  هدیدش و  كراعم  مهنیب  يرج  كارتالا و  اورـصاح  مهتویب 

ءادوس هطقن  کلذب  اولعج  لیلقلا و  الا  مهنم  اوقبی  مل  كارتالا و  يرسأ  اولتق  سیلوبورکألا و  یلع  مهتیار  نانویلا  رشن  هنس 1238  یف 
عقاوم ترج  هکیتا و  یلا  هینامثعلا  رکاـسعلا  تلخد  هنـس 1242  یف  مث  نامزلا  لوط  هوحمی  اراع ال  مهتمأ  اوسبلأ  مهخیراـت و  هرغ  یف 

مهداوق و نم  لتق 240  مهضعب و  رسأ  مهناعجش و  نم  ریثک  لتق  نانویلا و  بره  هونع و  كارتالا  اهلخد  نأ  یلا  انیثأ  راوج  یف  هریثک 
هدم كارتالا  مکح  تحت  انیثأ  ترمتسا  همیدقلا و  اهتینبأ  انیثأ و  تویب  رثکأ  تبرخ  ارهش و  راصح 14  دعب  هعلقلا  اوملتسا 
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ایمـسر همـساب  يدون  نانویلل و  اکلم  ایراق  ای  کلم  دالوأ  یناـث  وثوأ  بختنا  هنـس 1248 و  یف  تملـس  لودلا  ضعب  طسوتب  مث  هلیوط 
هلمج اوسـسأ  ثیدـحلا و  ندـمتلل  زکرمک  انیثأ  خـیرات  ئدـتبی  تقولا  کلذ  نم  انیثأ و  یلا  هموکحلا  زکرم  لقن  مث  اـیلبون  یف  اـکلم 

هاواسم .هیصخشلا و  هیسایسلا و  یلاهالا  قوقح  هنامـض  تاماظنلا  کلت  مهأ  نم  هنـس 1260 و  یف  کلذ  هدیدج و  تاماظن  دعاوق و 
صخش نجـس  مدع  .تالـسارملا و  همرح  كاهتنا  مدع  .هلودل و  هقفن  یلع  سرادم  هماقا  .هعبطملا و  نایدالا و  هیرح  .هعبتلا و  عیمج 

ثالث یلا  بعـشلا  هبختنی  باون  سلجم  .کلملا و  یلا  عئارـشلا  نس  ضیوفت  .مهماکحأ و  یف  هاـضقلا  لالقتـسا  .همکاـحم و  نودـب 
لوـالا و جروج  هناـکم  عضو  لوـالا و  اـهکلم  وثوأ  علخ  مث  کـلذ  ریغ  یلا  .مهتاـیح  هدـم  کـلملا  مهبختنی  خویـش  سلجم  .نینس و 

هبتکملا يربکلا و  هسردـملا  اـهتلمج  نم  بتاـکملا و  سرادـملا و  اـهیف  تینب  یقرتلا و  ملاـعم  نم  هتدـقف  اـم  عجرتست  اـنیثأ  تذـخأ 
حاجنلا تارمث  هزئاح  یقرتلا  لیبس  هکلاس  لزت  مل  تانبلا و  عئانصلا و  ملعنل  سرادم  هلمج  هعبطملا و  دلجم و  فلأ  یلع 90  هلمتشملا 

یلیا مور  هیالو  یلع  نییراـغلبلا  موجه  هثداـح  اـهب  تناـک  یتلا  هنـس 1302  یلا  هلیوط  هدـم  رکذـت  تاشوانم ال  الا  ملـسلا  نمالا و  و 
مهرودص یف  تجاه  کلذ  یف  نییراغلبلا  حاجن  نوینانویلا  يأر  املف  راغلبلا  یلا  هیالولا  کلت  مض  یف  مهل  لودلا  هدعاسم  یقرشلا و 

هیالو  ) سوریبأ اوذـخأی  مهعنـص و  یف  نییراغلبلا  اولثامی  نأ  اودارأ  مهربج و  مهوتع و  مهعمط و  سیماون  تکرحت  هریغلا و  نیطاـیش 
نع هقلقملا  رابخالا  ابوروأ  یف  رـشنت  داسفلا ) هیعمج   ) ایرتا هیعمج  تماقف  اهریغ  دـیرک و  و  رتسانم ) هیالو  همـصاع   ) رتساـنم و  اـینای )
مهل هنیعم  هموکحلا  نا  منغلا و  حبذ  مهنوحبذـی  مهنا  مهیلع و  نیملـسملا  يدـعت  لبق  نم  اهیف  نییحیـسملا  هلاح  ءوس  دـیرک و  لاوحأ 

هلودـلا ترطـضاف  هینامثعلا  دودـحلا  یف  اهدونج  دـشحت  نانویلا  تناک  کلذ  عم  تآارتفالا و  عاونأ  نم  کلذ  هبـشأ  ام  کلذ و  یلع 
هب تفلتست  لودلا  یلا  اغالب  تلـسرأ  اشاب و  بویأ  دمحأ  موحرملا  ریـشملا  هدایقب  اهدودح  نع  عافدلل  شیج  دشح  یلا  ذئنیح  هیلعلا 

کلتل خضرت  مل  غصت و  ملف  هئیسلا  اهتطخ  نع  لودعلاب  اهرمأت  نانویلا و  حصنت  ابوروأ  لود  تلـسراف  هینانویلا  تاکرحلا  یلا  اهراظنا 
( لوأ مجنم  - 18  ) هلمج یف  دودحلا  نیصحت  عالقلا و  دییشت  دونجلا و  دشح  یلع  ترمتسا  اهتطخ و  كولس  یف  تدادزا  حئاصنلا و 
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ایقرب اغالب  هیلعلا  هلودلا  تلسرأ  هیلع  هیهاو و  هجحب  دیرک  هایم  یلا  هیبرحلا  اهنفس  تلـسرأ  مث  ارارم  اهل  لودلا  حصن  نع  امغر  عقاوم 
هیبرح هنیفس  كاذ 28  ذا  دیرک  ماما  عمتجا  هیرحبلا و  نانویلا  تاکرح  يزیلکنالا  لوطسالا  عنمی  نأ  لودلا  تررقف  لودلا  یلا  ادکأم 
رماوأ حئاصنلا  کلت  نأک  طاشن  لکب  اهتطخ  مازتلا  یف  هدجم  اهیغ  یلع  هرـصم  نانویلا  هلک  اذه  عم  هلئـسملا و  کلتب  امامتها  هطلتخم 

اهنولهمی هینانویلا  هیجراخلا  هراظنلا  یلا  ایئاهن  اغالب  تردـصأ  اهیلع و  لودـلا  تظلغاف  هیبرحلا  اـهتاکرح  رارمتـسا  یلع  اـهل  هضرحم 
تنلعأ ربجلا  رورغلا و  رـصنع  ماکحتـسال  نکل  دودـحلا و  نع  دونجلا  ءالجا  هطخلا و  کـلت  یف  ریـسلا  نع  فکلل  ماـیأ  هیناـمث  اـهیف 
لودـلا تعطق  کلذ  دـنع  اهنید و  هعبت  حـلاصم  اهحلاصم و  هیامحل  هرطـضم  اهنال  هطخلا  هذـه  نع  لوفقلا  اـهنکمی  ـال  اـهناب  لودـلل 
اهـسفن برجت  نأ  تدارأ  لب  اـهتطخ  نع  ناـنویلا  عجرت  مل  هلک  اذـه  عم  اـنیثأ و  نم  اهءارفـس  تعفر  ناـنویلا و  نیب  اـهنیب و  اـهقئالع 

اریثک و مهنم  تلتق  نأ  دـعب  مهتدـص  هینامثعلا و  دونجلا  مهتلباقف  هیناـمثعلا  دودـحلا  یلع  اومجهف  دودـحلا  یف  یتلا  اـهدونج  ترماـف 
تقرف تتأ و  ثیح  نم  هعجار  تلفق  اهتکوش و  ترسکنا  هرئابلا  هعقاولا  هذهب  تحتفتسا  املف  اهطابض  اهتحلساب و  هطروأ  مهنم  ترسأ 

ام نانویلا  يأر  امل  مث  نیفرطلا ..  نم  یمـسر  برخ  نالعا  نودـب  ماع 1304  هلضعم  تلحنا  هیرحبلا و  هرـصاحملا  تیغلأ  اهعومج و 
کلت مض  اهدصاقم  لجأ  نم  ناک  هیوابوروالا و  لودلا  هدعاسم  هطساوب  لالقتسالا  ملـس  قاستملا  يزایتمالا  عونلا  نم  دیرک  هتزاح 

داسفلا و نوثبی  اوراص  کلذ و  یف  اهفاعـسا  یف  تذـخأ  دـیرک و  یف  لقالقلا  هراثاب  داسفلا  هیعمج  یلا  تزع  وأ  اـهدالب  یلا  هریزجلا 
عرازملا نوبهنی  مهءاسن و  نوبسی  مهلافطأ و  نوحبذی  اوذخأ  دیرک و  یف  نیملـسملا  یلع  نویحیـسملا  ماق  یتح  هروثلا  روذب  نورذبی 

مه هیلاوتم و  حیادملا  هلصاوتم و  هروثلا  تلاز  مث ال  عبرلا  ردق  مهیلا  نیملـسملا  ددع  هبـسن  تناک  هوفرتقا و  الا  عیظف  رمأ  قبی  مل  یتح 
عرازملا يرقلا و  یحاون  یف  ناک  کلذ  بلغأ  نا  ثیح  روبثلا  لیولاب و  نیخراص  ابوروأ  یف  کلذ  نورشنی  نیملـسملا و  اهب  نومهتی 

نالعا نودـب  اهیلا  اهرکاسع  ضعب  تلزنأ  دـیرک و  یلا  اهجراوب  نانویلا  تلـسرأ  مث  اهثداوح ..  یلع  عـالطالا  لودـلا  نکمی  ـال  یتلا 
عقو هینامثعلا و  رخاوبلا  ضعب  یلع  لبانقلا  تقلطأ  نیینامثعلا و  یلع  برح 
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هذـه ماسحنا  نیح  یلا  لودـلا  دونج  نم  هطلتخم  هلیـصف  هریزجلا  لـتحت  نأ  لودـلا  رظن  یـضتقا  كاذ  ذا  هلئاـه و  نیملـسملل  هحبذـم 
انظ اسیرال  یلا  مهلاسرا  اهدونج و  عمج  یف  نانویلا  تذخأ  مث  کلذک ..  رمألا  ناک  کلذ و  یلع  هیلعلا  هلودلا  تقدـص  هلکـشملا و 
ری مل  هیلع  ایلاست و  دودح  نم  هیرکـسع  هکرحب  موقت  نأ  نکمی  یتلا  هیلعلا  هلودلا  الا  اهماما  قبی  مل  هنا  دـیرک و  تکلم  دـق  اهنا  اهنم 

دـشح دـیازتی  لاز  مث ال  .يدـعتلل  اعافد  دودـحلا  یلع  هلاسرا  فیدرلا و  طروأ  ضعب  عمجب  ینـس  رمأ  رادـصا  نم  ادـب  یلاعلا  باـبلا 
مجاه نأ  یلا  مهتمزه  هینامثعلا و  دونجلا  مهتلباق  هینامثعلا  تاهجلا  نم  ههج  یلع  نویناـنویلا  مجه  اـملک  نیقیرفلا و  ـالک  نم  دونجلا 

ذا تارتمولیک و  هعبـس  هفاسم  لاتقلا  تارارـش  تدـتما  یتح  لـیلق  ضمی  مل  تاـهج و  سمخ  نم  اـیراک )  ) یف نییناـمثعلا  نویناـنویلا 
ولتلود موحرملا  ریـشملا  هداـیق  تحت  هیرجه  هنـس 1314  یف  کلذ  ناک  هینانویلا و  هلودـلا  یلع  برحلاـب  هیلعلا  هلودـلا  تنلعأ  كاذ 
هنـسلا یف  حلـصلا  دقع  مت  لودلا و  رهبأ  ام  مهتعاجـش  مهتلاسب و  نم  رهظ  ام  دعب  هرـصنلاب  نوینامثعلا  رفظ  هلیلق  هدم  یف  اشاب و  مهدأ 

اهرکذ انعسی  طورش ال  هلمج  یلع  هروکذملا 

[ ایبویثأ ]

ایقیرفأ نم  همیدق  دالبل  مسا  فلأ * اهرخآ  ءایلا  حتف  هدحوملا و  ءابلا  واولا و  ناکسا  هانثملا و  ءایلا  مض  ءاثلا و  ناکسا  هزمهلا و  حتفب 
قوف هعقاولا  تاعطاقملا  بونجلا  نم  ساروباطسا و  رهن  قرشلا  نم  ادوبهب و  ءارحص  برغلا  نم  ابیرقت  اهدحی  رـصم  یبونج  یف  هعقاو 
رحبلا نیب  هعقاولا  دالبلا  لک  ءامدقلا  نییفارغجلا  دـنع  هیبویثأ  تمع  دـق  و  ضیبالا ..  لینلاب  قرزالا  لینلا  یقتلم  دـنع  موطرخلا  هنیدـم 
تناک اهنا  نظی  یتلا  هورم  هموکح  معت  تناکف  هیلـصالا  هیبویثأ  امأ  و  رـصم ..  هیبیل و  یبونج  یلا  یکیتنلتـالا  سوناـیقوالا  رمحـالا و 
انایحأ هورم  هکلمم  مسا  قلطی  ناک  هّیورملا  هلودـلا  مایأ  یف  دالبلا  کلت  همـصاع  هورم  هنیدـم  تراص  امل  و  راّنـس ..  لهـس  یف  هعقاو 

اعرف نا  حـجارلا  .لایراب و  لبج  راوج  یف  ناک  اهعقوم  نأ  نظی  دالبلا و  هذـهل  يرخأ  همـصاع  اتاباث  تناک  هیبویثأ و  دالب  مومع  یلع 
وحنب دالیملا  لبق  رمحالا  رحبلا  اوعطق  برعلا  دالب  نم  زاجحلا  یـضارأ  نونطقی  نظی  ام  یلع  اوناک  نیذـلا  یـشوکلا  لسنلا  نم  اریبک 

یضارأ هیبویثأ و  اوتأ  هنس و  فالآ  هثالث 
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نییـشوکلل هبـسن  شوک  دـالبب  یلعـالا  لـینلا  یلع  هعقاولا  دـالبلا  کـلت  تیعدـف  اـهنونطقی  جونزلا  لازی  ـال  ناـک  یتـلا  هورم  اـتابان و 
یـضارأ هلباقملا  بونجلا  وحن  اـهاجتا  رثکأ  یه  یتلا  هیقیرفأ  لـحاوس  هئباـصلاب  نوفرعی  نییـشوکلا  نم  نورخآ  نطق  نیروکذـملا و 

نع مهتلصف  مهتغل  مهتئیه و  یف  صئاصخ  اوبستکاف  نییرصملا  جونزلاب و  الاح  نویلامـشلا  نویـشوکلا  طلتخاف  برعلا  دالب  نم  نمیلا 
هلودـلا ماـیأ  یف  لـینلا  نم  یناـثلا  لاّلـشلا  برق  هنمـس  همق و  یتـعلقل  نییرـصملا  ءاـنب  نم  رهظی  و  نییلحاـسلا ..  نییـشوکلا  مهناوـخا 

نأ اومزتلا  یتح  مهنم  رطخ  یف  مهوعقوأ  اوزتعا و  دـق  اوناک  نییـشوکلا  نا  دـالیملا  لـبق  وأ 2850  هنس 3000  هرشع  هینانلا  هیرـصملا 
هتطلـسل و مهعـضخأ  دق  ناک  ثلاثلا  نزات  رـسوأ  نأ  یلع  لدت  هدیدع  راثآ  مایالا  هذه  یف  دجو  دق  و  عالقلا ..  هذهب  مهـسفنأ  اومحی 

یف نییبویثالا  خیرات  امأ  و  کلذ ..  دعب  هدـیدجلا  هیالولا  هذـه  یلع  هیلوت  برحلا و  اذـه  خـیرات  هداوق  دـحأ  ینیما  حیرـض  یف  دـجو 
لبق رشع  عباسلا  نرقلا  یف  نییرصملا  نییبویثالا و  نیب  يرخأ  برح  تبشتنا  یلایرام  خیرات  بسح  نآلا و  یلا  لحنی  ملف  یلاتلا  نرقلا 

وه مهیلع  هراهظتـسا  نییبویثالا و  یلع  یـسوم  اهب  ماق  یتلا  هلمحلا  نع  روهـشملا  یلیئارـسالا  خرؤملا  سوفیـسوی  هرکذ  ام  دـالیملا و 
یف سیفونیمأ )  ) لوالا بلوهنم  حـجنی  مل  نییبویثالا و  یلع  هلوصلا  نم  مایالا  کلت  یف  نییرـصملل  ناـک  اـم  یلع  ینبم  کـش  نودـب 

هجرد یف  سوبموت  هریزج  هاجت  لینلا  یتفـض  روخـص  یلع  هبورح  فصو  رفح  يدـل  لوالا  سیزومت  وت  هماخ  حاجنک  مهل  هتبراـحم 
یف نایصعلاب  اورهاج  مهنکل  کلذ  دعب  نینرق  وحن  هدم  مالـسلا  یلع  نویبویثالا  ظفاح  ابیرقت و  یلامـشلا  ضرعلا  نم  هقیقد 30  19 و 
مراه نا  هلـسلسلا ) لبج   ) سیلـسلس یف  تدـجو  هباتک  نم  رهظی  و  یبه ..  مراه  مهعـضخأف  دالیملا  لبق  رـشع  سماخلا  نرقلا  لـئاوأ 

اضیأ و نایصعلاب  نویبویثالا  رهاج  سیمعر  مایأ  یف  و  هابا ..  هب  دعو  يذلا  دعولاب  امایق  مهدالب  یف  نییشوکلا  نم  مقن  روکذملا  یبه 
دعب هلذـلا  مهیلع  تبرـض  هرئادـلا و  مهیلع  تراد  نکل  نییرـصملا و  هطلـس  تحت  اوناک  نیذـلا  هیبیل  جونز  لئابق  کلذ  یف  مهکراش 

نم افولا  نورـسأی  هیبویثأ و  دالب  یلع  تاراغب  ابیرقت  هنـس  لـک  یف  نوموقی  نویرـصملا  ناـک  کـلذ  دـعب  مث  هیومد ..  هلیوط  بورح 
هثبنرم بهذ  و  ءاقرالا ..  هراجتب  هبشأ  کلذ  مهدالب و  یف  مهنودبعتسی  اثانإ و  اروکذ و  لک س  نم  اهیلاهأ 
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أّوبت یتح  هنس  نیرـشع  اهیف  یقب  هیبویثأ و  یل  أجتلا  هدالب و  وزغل  اوتأ  نیذلا  هاعرلا  لسن  نم  ابره  هلاجر  نم  فلأ  هئامثالثب  يرـصملا 
یلع اهتطلس  یلع  هظفاحم  نییرصملا  كولم  نم  نورشعلا  هیناثلا و  هلودلا  تیقب  يرصملا و  کلملا  تخت  یناثلا  هطفنم )  ) نوثیـس هنم 

 .. نییشوک نییکس و  نییبول و  نم  میظع  شیجب  میلشروأ  یلع  دعص  رصم  کلم  قاشیش  نا  یناثلا  مایالا  رفس  یف  رکذ  و  نییبویثالا .. 
هیرـصملا و رایدلا  یـشوکلا  حراز  مساب  سدقملا  باتکلا  یف  روکذـملا  وه  نمآ و  خرزأ  ازغ  یناثلا  وأ  لوألا  نوخرـسوأ  مایأ  یف  و 

هـشبحلا كولم  یلوتـسا  نینرقب  کلذ  دعب  مث  دالیملا ..  لبق  هنس 941  اذوهی  کلم  اتـسآ  مامأ  هعمج  ددبت  ثیح  نیطـسلف  یلا  لصو 
یلا هیرصملا  رایدلا  لک  یلع  یلوتـسا  وکابـس  مساب  نانویلا  دنع  فورعملا  نوقابـس  وأ  اقابـش  نا  مث  هیرـصملا ..  هکلمملا  تخت  یلع 
اهیف ماقأ  رـصم و  لخد  بیراخـس و  دونج  یلع  اقاهرت  رهظتـسا  لیلقب  کلذ  دـعب  مث  ایح  کلملا  فنرنکوب  قرحأ  طـسوتملا و  رحبلا 
درط نم  نکمت  مث  لینلا  يداو  لک  یلع  یلوتـسا  مث  دالیملا  البق  هنس 669  کلذ  ناک  هیبویثأ و  رصم و  کلمب  هسفن  یمـس  نیتنس و 

دالیملا لبق  هنس 525  رصم  یلع  سرافلا  زیبمق  یلوتسا  نأ  یلا  عاقبلا  کلت  بوانتت  كولملا  يدایأ  تلاز  مث ال  دالبلا  نم  نییروسالا 
طوطـش نع  دعبأ  نأ  دـعب  هنأ  الا  مهدالب  ادـصاق  رارج  شیجب  ماق  هناف  سرفلا  كولم  دـیب  عوقولا  رطخ  تحت  هیبویثأ  ذـئنیح  تسماف 

هنـس 521 نم  رـصم  یلوت  يذلا  سویراد  امأ  و  ارـساخ ..  هباقعأ  یلع  عجر  اعوج و  هشیج  رثکأ  کله  هشبحلا  ءارحـص  لخد  لینلا و 
دالب یلا  نولـسری  اوناک  کلذ و  دعب  مهل  هضرعت  نع  فک  نییبویثالا و  نم  ادج  هلیلق  هیزج  ذخأب  یفتکاف  دالیملا  لبق  هنس 486  یلا 
یلوت امل  و  جاعلا ..  نم  ابان  جونزلا و 20  نم  دیبع  سونبالا و 5  بشخ  نم  هعطق  ربتلا و 200  نم  هیقوأ  تاونس 48  ثالث  لک  سراف 
یطاش یلع  هیراجت  نکامأ  تأشنأ  هنهکلا و  هکوش  فعض  کلذ  نع  أشنف  هیبویثأ  مهنونف  نانویلا و  عئانـص  تلخد  رـصم  یلع  هلاطبلا 

نم ئش  یلع  اولوتسی  مل  نیینامورلا  نا  رهاظلا  و  مهلالقتـسا ..  یلا  نویبویثالا  عجر  الا و  مهیلع  هدملا  لطت  مل  نکل  رمحالا و  رحبلا  ء 
کلذ یف  دالبلا  کلت  تتأ  دـق  برعلا  نا  برع  مساب  هیبویثأ  ناکـس  ارارم  اورکذ  ثیح  نیخرؤملا  مـالک  نم  رهظی  و  ادـبأ ..  هیبویثأ 

یلوت هزیجو  هدمب  دالیملا  لبق  تقولا و 
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نم رهظی  و  لودـلا ..  کلت  تاکلم  یه  لسرلا  لامعأ  یف  ترکذ  یتلا  هکادـنک  هکادـنکب و  فرعت  ءاسنلا  نم  هلود  یبویثالا  کلملا 
اضیأ هناهکلا  کلملا  عم  نودلقتی  اوناک  مهکولم  نأ  رهظی  و  ندمتلا ..  همیظعلا و  هورثلا  نم  مهل  ناک  ام  تدجو  یتلا  هیبویثالا  راثآلا 
یتلا همئادـلا  قئالعلا  اهل و  نوکی  جاتلاف  هیح  کـلملا  هجوز  تناـک  اذا  ـالا  کـلملا  تخت  یف  مهنوفلخی  اوناـک  مهدـالوأ  ربکأ  نا  و 

مهقالخأ مهدئاوع و  یف  ریبک  قافتا  امهنیب  ناک  نیتمألا  نیتاه  نأ  دیفت  نییرصملا  نیب  تناک 

( امهیلی ام  میجلا و  هزمهلا و  باب  )

[ براجأ ]

ینب راید  یف  عضوم  برجأ * عمج  هناک  لـعافأ  نزو  یلع  هدـحوم  همجعملا  ءاـبلاب  هروسکملا و  هلمهملا  ءارلاـب  هیناـث و  هلوأ و  حـتفب 
مجعتسا ام  مجعم  یف  يرکبلا  هلاق  هدعج 

[ نیتراجإ ]

نوزبارط هیالو  نم  ناتـسزال  ءاول  نم  ءاضق  نون * هرخآ  هنکاس  ءای  ناتحوتفم و  ءات  ءار و  مث  فلأ  اهدعب  میجلا  حـتف  هزمهلا و  رـسکب 
یلع يوتحی  ءاضق  یه  یلفـسلا و  نیتیحان  یلع  لمتـشی  وه  موطاب و  هنیدم  نم  تاعاس  نوزبارط و 10  هنیدم  نم  هعاس  دعب 60  یلع 

تاعاس نوزبارط و 9  نع  هعاس  دـعبت 68  هیحان  یه  ایلعلا و  اسفن و   11 اهناکـس 156 ، ددع  و  اتیب ..   1 اهتویب 926 ، ددـع  هیرق و   39
لیخلا و رقبلا و  منغلا و  اهیف  رثکی  11 و  اهسوفن 408 ، ددع  .اتیب و   2 اهتویب 245 ، ددع  .هیرق و  یلع 20  يوتحت  .ءاضقلا و  زکرم  نع 

نوملسم امهناکس 

[ ویشاجأ ]

هبـصق یه  اکیـسروک و  هریزج  نم  یبرغلا  ئطاشلا  یلع  هضرف  واو * هرخآ  ءایلا  مض  نیـشلا و  ناکـسا  هیناث و  هلوأ و  حتفب  وستایأ  وأ 
هفاسم 140 یلع  یقرـشلا  لوطلا  نم  هقیقد  تاجرد و 44  یلامـشلا و 8  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 55  نیب 41  اهعقوم  اـهتعطاقم .. 

نـصح تاذ  هروکذملا و  هریزجلا  ندم  لمجأ  یه  سفن و  فلأ  وحن 17  اهناکس  ددع  یقرـشلا ..  بونجلا  یلا  سیراب  نع  ارتمولیک 
نفسلا مظعأ  نکمی  دیج  أفرم  عینم و 
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هنس 1869 میقأ  لاثمت  هولعی  ناوصلا  نم  هدحاو  هعطق  نم  دومع  رحبلا  یطاش ء  یلع  دجوی  و  هبیرغلا ..  حایرألل  هضرع  هنأ  الإ  هلوخد 
هعـساو هراجت  تاذ  یه  نیدرـسلا و  ناجرملا و  عمج  اهیلاهأ  لاغـشأ  مهأ  و  هریزجلا ..  هذـه  یف  دـلو  هناف  لوالا  نویلباـن  روطاربمـالل 

اهیف نوروزی  حایـسلا  لازی  صیخـشتلل و ال  لحم  دـلجم و  فلأ  یلع 13  يوتحت  هبتکم  هیمومع و  سرادـم  اـهیف  رمخلا و  تیزلاـب و 
هذه یف  أشنأ  يّذلا  ّشف  لایندرکلا  هیف  دـلو  يذـلا  تیبلا  نوروزی  هیف و  دـلو  يذـلا  تیبلا  لوالا و  نویلوبانلا  هیف  دـمع  يذـلا  نرجلا 
اهنم لامشلا  یلا  هیلاحلا  نم  نیرتمولیک  هفاسم  یلع  هینبم  همیدقلا  ویشاجأ  هنیدم  تناک  هیمومع و  تایانب  هدعو  فحتلا  هعاق  هنیدملا 

[ ناجأ ]

یلا راجنز  نم  دتمت  یه  يدنهلا و  سونایقوالا  ئطاش  یلع  هیقرـشلا  هیقیرفأ  لحاوس  یف  هدتمم  هعـستم  دالب  یه * فیفختلا  حتفلاب و 
هلحاق و هلمرم  هیبونجلا  اهلحاوس  ءاوتـسالا و  طخ  نم  برقی  یبونجلا  اـهفرط  تاـجرد و  وحن 10  اهـضرع  هحاسم  يوفاداوغ ..  سأر 
و هبیرغ ..  رظانم  تاذ  هیلاع  لابج  هئارو  رحبلا  یف  مدقتم  وه  و  نوفاه ) سأر   ) يوفرود سأر  دنع  صوصخلا  یلع  هعفترم و  هیلامشلا 

تناک و  رکذـلا ..  قحتـسی  ام  راهنالا  نم  اـهیف  سیل  و  برعلا ..  نم  مهنم  ضعبلا  یلوموسلا و  وأ  هاـسیا  هلیبق  نم  دـالبلا  هذـه  ناـکس 
برعلل نوعضخی  اوناک  فدصلا و  جاعلاب و  برعلا  عم  نورجتی  اهناکس  ناک  اینازا و  مساب  ءامدقلا  دنع  دالبلا  هذه  فرعت 

[ هناّجإ ]

رماب يرعشالا  یسوم  وبأ  هرفح  هرـصبلاب  رهن  یه * ثینأتلا  ءاه  هرخآ  هحوتفم  نون  مث  فلأ  اهدعب  هددشم  میجلا  حتف  هزمهلا و  رـسکب 
روخ نم  یسوم  وبأ  هارجاف  مهرجش  مهعرز و  هلق  مهـضرأ و  فافج  سیق  نب  فنحالا  هیلا  اکـش  امل  کلذ  امهنع و  هّللا  یـضر  رمع 

هولـصو هرفح  مت  امل  مث  ازاّزخ  هومـس  مالـسالا  یف  رهنلا و  یمـس  هب  هناجا و  هیلهاجلا  یف  یمـسی  ناک  هرـصبلا  نم  خسارف  هثالث  یلع 
هّلبألا رهنب 

[ بابجأ ]

ریهز لاق  بالک ..  نب  رفعج  ینب  راید  یف  عضوم  هنا  مجعتسا  ام  مجعم  یف  يرکبلا  لاق  و  لصالا ..  یف  هرکذ 

كرّشلا اهتخا  اهنع  درفأ  درواهّألح و  بابجألا  اطق  نم  اهناک 
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[ لابجأ ]

ینب راید  یف  عضوم  هنا  يرکبلا  لاق  و  هبطق ..  نب  مره  هفیذـح و  نب  نصح  ینبل  بانجلا  ضراب  عضوم  هنا * لاق  لـصالا و  یف  هرکذ 
هئیطحلا لاق  هربق ..  كانه  ردب و  نب  هفیذح  ابأ  ورمع  نب  ردب  دسأ  ونب  تلتق  كانه  دسأ و 

هرعاس بلقلا  رعسا  بیلقلا  ربق  ورجاحب  ربق  لابجاب و  ربقف 

[ ثدجأ ]

قرع تاذ  لبق  عضوم  هنا  مجعتسا * ام  مجعم  یف  يرکبلا  لاق  و  لصالا ..  یف  هقلطأ 

[ سوه سّرجأ  ]

 .. جورن هکلمم  تایالو  عسوأ  یه  نیس * هرخآ  هنکاس  واو  همومـضم و  ءاه  مث  نیـسلا  ناکـسا  هددشم و  میجلا  رـسک  هزمهلا و  حتفب 
نداعمب هینغ  یه  سفنأ و   164 اهناکس 804 ، ددع  ناک  میثنورد ..  جوسا و  نیب  هروکذملا  هکلمملا  نم  یقرشلا  بونجلا  یف  اهعقوم 

هلیمج رظانم  تاذ  یه  تالاّلش و  تاریحب و  هریثک و  لابج  اهیف  بشخلا و  تفزلا و  اهتراجت  مهأ  دیدحلا و  ساحنلا و  هضفلا و 

[ رجإ ]

ددـع ناک  برغلا ..  یلا  غارب  نم  ـالیم  هفاسم 91  یلع  اهمـساب  رهن  یلع  اهعقوم  ایمیهوب ..  یبرغ  یف  هنیدـم  یناـثلا * لوـالا و  رـسکب 
* هیدعملا هیبصعلا و  ضارمالا  نم  عفنی  اهب  لاستغالا  هیندعم  هایم  عیبانی  اهراوجب  دجوی  اسفن   13 هیرجه 463 ، هنس 1286  یف  اهناکس 

ارتمولیک هارجم 200  لوطابلا  رهن  یف  بصی  ایراقاب و  نم  جرخی  ایناملا  یف  ریهنل  مسا  رجا  و 

[ رشجأ ]

رعاشلا لاق  زاجحلاب  عضوم  وه  ءار * هرخآ  نیشلا  مض  میجلا و  ناکسا  هزمهلا و  حتفب 

رشجالا بضه  دعب  هکیرا  يّدأ  مکیأ  دایإ  ینب  رشب  رشب  ای 

يرکبلا هلاق 

[ مجأ ]

هدانزا و ناذمه  تافاضم  نم  ءادـفلا و  وبأ  لاق  .ناذـمه  یحاون  نم  هیحان  اضیأ * وه  لاق  هرئادـلا و  یف  یناتـسبلا  لصالا و  یف  هرکذ 
ازغ امل  هیرجه  هنس 27  ارکسع  حرس  یبأ  نبا  هّللا  دبع  هیلا  ریـس  هیقیرفاب  نصح  کلذک * ممجأ  ناذمهب و  مجألا  هیحان  نم  هعلق  یه 
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[ دامجأ ]

یشعالا لاق  هرصبلا  هیحانب  ضرأ  لاعفا * نزو  یلع  هلمهم  لاد  فلأ و  میم و  هدعب  هیناث  ناکسا  هلوأ و  حتفب 

دامجألا هّوصب  تنأ  اهفساهءافص و  اهّدو و  رّکذت  ینأ 

لبقم نبا  لاق  هنیدملا  نود  ضرأ  هجاح  لثم  یلع  میج  هلمهم و  نیعب  هجاع  یلا  فاضم  لوالا  لثم  هجاع  دامجأ  و  * 

ارفساف حیرص  نع  یلجأ  راشغت  وهجاع  دامجا  نیب  یلیل  تیل  الأ 

مجعتسا ام  مجعم  یف  يرکبلا  هلاق 

[ نیزایمجأ ]

هیالو یف  هنیدـم  نون * هرخآ  هنکاس  ءای  هروسکم و  ياز  مث  فلأ  هحوتفم و  ءاـی  اهدـعب  میملا  رـسک  میجلا و  ناکـسا  هزمهلا و  حـتفب 
یلا طارارا  لـبج  نم  ارتـمولیک  هفاـسم 50  یلع  برغلا و  یلا  ناوـیرا  هنیدـم  نم  ارتـمولیک  هفاـسم 16  یلع  هعقاو  ایـسور  یف  ناوـیرا 
بره هیرجه  هنـس 1232  كارتالا  تایدـعب  اهب  تلـصح  امل  و  مهتیقیلتاج ..  یـسرک  یه  نمرالل و  ریهـش  رید  اـهب  .یبرغلا  لامـشلا 

ءالتـسا حلـصلا و  اهیف  ررقت  مجعلا  ایـسور و  نیب  هدهاعم  دـعب  هیرجه  هنـس 1244  اهیلا  داع  مث  ایـسور  دودـح  یلا  هتعبت  عم  قیلثاـجلا 
هنیدملا یلع  ایسور 

[ ریمجأ ]

اهعقوم هیزیلکنالا ..  اتکلک  هسآر  هعبات  ناتسدنه  نم  هعطاقم  ءار * هرخآ  هنکاس  ءای  اهدعب  میملا  رسک  میجلا و  ناکسا  هزمهلا و  حتفب 
نم هقیقد  هجرد و 33  .هقیقد و 75  هـجرد و 22  .یلامـشلا و 74  ضرعلا  نم  هـقیقد  هـجرد و 42  هـقیقد و 26  هـجرد و 43  نیب 25 

.تایریمأ و یلع 9  لمتشت  یه  و  دونهلا ..  نم  مهرثکأ  سفن  فلأ  اهناکس 225  ددع  و  اعبرم ..  الیم  اهتحاسم 229  یقرشلا ..  لوطلا 
 .. ساحنلا دیدحلا و  ایزیلاملا و  نم  عطق  صاصرلا و  تانوبرک  نم  هریثک  نداعم  هیف  .هلـصتم و  لابج  اهنم  یبرغلا  یلامـشلا  مسقلا  یف 

رثکت يروک  یمسی  دحاو  رهن  الا  اهلک  هعطاقملا  یف  سیل  .ردنام و  الا  هیوتسم  اهیـضارأ  .لامرلا و  اهیف  رثکتف  تاعطاقملا  ههج  یف  اما 
هنس 1161 تلقتـسا  مث  نییلوغنملا  نییروغلا و  یهلد  نیطالـسل  هیزجلا  عفدت  ریمجا  تناک  و  هؤام ..  برـشی  الف  ادوصلا  تانوبرک  هیف 

( لوأ مجنم  - 19  ) نبا رکذ  و  هنس 1234 ..  زیلکنالا  هیالو  تحت  تلخد  هرجهلل و 
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هیالوب فرعت  ریمجا و  دالب  دصق  دنهلا و  دالب  یلا  هنسلا  رخآ  یف  راس  يروغلا  نیدلا  باهـش  نا  هیرجه  هنس 584  ثداوح  یف  ریثالا 
.رماع و عینم  نصح  یه  .هدنربت و  هنیدم  اوکلم  مهدالب  نوملسملا  لخد  املف  .امهش  اعاجش  ناک  .هلوک و  مهکلم  مسا  و  کلاوسلا .. 

عم ناک  .قاس و  یلع  برحلا  تماق  اوقتلاف و  نیملسملا  یلا  راس  رثکاف و  رکاسعلا  عمج  مهکلم  عمس  املف  .مار  هوک  یتسرـش و  اوکلم 
ترسکنا دق  هصاوخ  ضعب  نیدلا  باهـشل  لاقف  .مهترـسیم  نیملـسملا و  هنمیم  تمزهنا  برحلا  تدتـشا  املف  الیف  رـشع  هعبرأ  دونهلا 

ادحاو نعطف  هلیفلا  یلا  لصوف  دونهلا  یلع  لمح  حمرلا و  نیدلا  باهش  ذخاف  .نوملسملا  کلهی  کسفنب ال  جناف  هرـسیملا  هنمیملا و 
هباحـصأ و هذـخأ  هریبک  هکرعم  دـعبف  ضرـالا  یلع  عقوف  هدـعاس  یف  تذـفنف  هبرحب  دونجلا  ضعب  هقرز  مث  .هحرج  هفتک و  یف  اـهنم 

املف اخسرف  دـیلا 24  هفحم  یف  مهفاتکأ  یلع  هباحـصأ  هلمحف  مدـلا  جورخ  هرثک  نم  نیدـلا  باهـش  یلع  یمغأ  مث  .نیمزهنم  اوداـع 
هنزغ یلا  راس  مث  .ءارمأ  باود ال  متنأ  لاق  ریعـش و  قیلع  مهنم  دـحاو  لک  یلع  قلع  اومزهنا و  نیذـلا  ءارمالا  ذـخأ  روهال  یلا  لـصو 
کلت رواجی  ام  ریمجا و  نصح  کـلم  مهکلم و  رـسأ  دونهلا و  یلع  رـصتنا  داـع و  هنـس 588  تناک  املف  .دنهلا  یلا  دوعی  حـیرتسیل و 

.دالبلا

مدـقتملا هعطاقملا  هبـصق  اضیأ  ریمجا  و  کبیا ..  نیدـلا  بطق  هکولمم  دالبلا  کلت  عطقأ  دـق  هنزغ و  یلا  داع  دـنهلا و  کلم  لـتق  مث 
لوـطلا نم  هقیقد  هـجرد و 43  یلامـشلا و 74  ضرعلا  نم  هـقیقد  هـجرد و 29  نیب 26  روخـصلا  ریثک  داو  ردـحنم  یف  هعقاو  اـهرکذ 

.یقرشلا

هلیمج و اهلخادم  هراجحلاب و  هینبم  همیدق  هنیدم  یه  .سفن و  فلأ  اهناکس 30  ددع  یبرغلا ..  بونجلا  یلا  یهلد  نع  الیم  دعبت 22 
نیدلا نیعم  خیشلا  ماقم  اهیف  .هیونس و  قوس  اهیف  ماقت  .هنیدملا و  لهأ  اهنم  یقتسی  هیعانص  هریحب  اهیف  هریثک  اهلکایه  هعـستم و  اهتویب 
دمحم تایالو  ینغأ  یف  هنیدم  لوأ  دالیملل  رشع  سداسلا  نرقلا  یف  ریمجا  تناک  .هبیرغ و  تامارک  هیلا  نوبسنی  نوملـسملا و  هروزی 

هیرجه هنس 1233  ایدنس  هلئاع  نم  زیلکنالا  اهذخأ  دق  و  ربکالا .. 

[ نیدانجأ ]

نیح هیرجه  هنـس 15  هثداحلا  هذه  تناک  لب  لیق  لاق و  لصالا  مالک  لقن  نأ  دعب  هرئادـلا و  یف  یناتـسبلا  اذـک  لصالا و  یف  اهرکذ 
امل هنا  کلذ  .ناسیب و  تحتف 
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مورلا رکسع  عمتجا  ندرالا و  لهأ  احلاص  اهاحتتفاف و  ناسیب  لهأ  یلع  لیبحرش  ورمع و  لزن  صمح  یلا  دلاخ  هدیبع و  وبأ  فرـصنا 
ناک .روعالا و  ابأ  ندرالا  یلع  فلختسا  نیدانجاب و  وه  هعم و  نم  نوبطرالا و  یلا  لیبحرش  ورمع و  راس  ناسیب و  نیدانجأ و  هزغب و 
انیمر دـق  لاق  ربخلا  باـطخلا  نب  رمع  غلب  اـملف  .کلذـک  ءاـیلیاب  اـمیظع و  ادـنج  هلمرلا  یف  عضو  دـق  ناـک  مورلا و  یهدأ  نوبطرـالا 
لهأ لغـشی  نم  لعج  رمع  ورمع و  نع  هیراسیق  لهأ  لغـش  دـق  هیواعم  ناـک  .جرفنت و  نمع  اورظناـف  برعلا  نوبطراـب  مورلا  نوبطرأ 

هیفـشت ئـش و ال  یلع  نوبطرالا  نم  ردقی  نیدانجأ ال  یلع  ورمع  ماقأ  ورمع و  یلا  رمع  دنع  نم  دادمالا  تعباتت  هنع و  هلمرلا  ءایلیا و 
اناسنا رماف  هیأرب  ریمالا  ذـخأی  نم  وأ  ریمالا  وه  اذـه  نا  کش  لاق ال  نوبطرالا و  هب  نطفف  لوسر  هناک  لخد  هسفنب و  هیلا  راسف  لسرلا 

نم دـحاو  انأ  اعقوم و  ینم  عقو  دـق  کنم و  تعمـس  ینم و  تعمـس  دـق  لاـقف  هلعفل  ورمع  نطفف  .رم  اذا  هلتقیل  هقیرط  یلع  دـعقی  نأ 
رکـسعلا و لهأ  ریمالا و  هآر  دقف  یلع  تضرع  يذلا  اوأر  ناف  نالا  مهب  کیتآف  عجرأ  انأ  هفناکنل و  یلاولا  اذه  یلا  رمع  انثعب  هرـشع 

اهب هعدتخا  هعدخ  اهنا  نوبطرأ  ملع  هدنع و  نم  ورمع  جرخف  هلتقب  هرمأ  يذـلا  لجرلا  درو  معن  لاقف  مهنمأم  یلإ  مهتددر  هوری  مل  نا 
جرفأ نیدانجأ و  یلا  ورمع  لزن  ءایلیا و  یلا  نوبطرأ  مزهنا  مهنیب و  یلتقلا  ترثک  یتح  ادیدش  الاتق  اولتتقا  مث  قلخلا  یهدأ  اذـه  لاقف 

نال نیترم  هعقاولا  هذه  انرکذ  دق  .ورمع و  یلا  هنع  نیملـسملا  حازأ  لخدف و  نوبطرال  سدـقملا  تیب  راصح  یلع  نیذـلا  نوملـسملا 
يرت امک  تقولا  فالتخا  عم  فلتخم  قایسلا 

[ کسنجأ ]

رهن هفض  یلع  هعقاو  ایسآ  یف  ایسور  نم  کسیسینی  هیالو  یف  هدلب  فاک * اهدعب  نیـسلا  نونلا و  ناکـسإ  میجلا و  رـسک  هلوأ و  حتفب 
وحن 1000 اهناکـس  یلامـشلا و  ضرعلا  نم  هقیقد  هـجرد و 20  یقرـشلا و 56  لوـطلا  نم  هقیقد  هـجرد و 36  نیب 89  ینمیلا  میلوـج 

سفن

[ وص هجأ  ]

هفاـسم 5 یلع  هعقاو  لـیبخرألا  یف  وـنیلتم  هریزج  یف  هدـلب  هنکاـس * واو  هرخآ  داـصلا  مض  ءاـهلا و  ناکـسإ  مـیجلا و  هزمهلا و  حـتفب 
ورتسک دعب  هریزجلا  یف  هدلب  ربکأ  یه  هقدانبلا و  هینبأ  نم  نصح  اهیف  اهیبرغ  یلا  ورتسک  هنیدم  نم  تاعاس 
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[ یلهجإ ]

نیلبمز 13 نع  دعبت  رحبلا  دالب  نم  نیلبمز  هیتنوک  یف  هنیدـم  هنکاس * ءای  هرخآ  ماللا  ءاهلا و  رـسک  میجلا و  ناکـسإ  لوألا و  رـسکب 
سفن  6 اهناکس 500 ، ددع  یبرغلا  بونجلا  یلا  ارتمولیک 

[ لوجأ ]

لخنتملا لاق  یط ..  نم  طقلم  ینبل  دوسإ  لبج  وه  مجعتسا * ام  مجعم  یف  يرکبلا  لاق  و  لصألا ..  یف  هرکذ 

لوجألا قرب  یتح  دعرلا  هبوبوش و  هقربلاب  ّطتلاف 

[ فاوجأ ]

رفعی و نب  دوسألا  لاق  اضیأ ..  هعافلا  یمـست  هبلعث و  نب  سیق  نم  داّبع  نب  هّرم  ینب  لزاـنم  یه  فوج * عمج  هنأـک  لاـعفأ  نزو  یلع 
لئاو نب  رکب  نم  سان  هلبا  یلع  رامأف  مهرواج  ناک 

یعافأ هّدغ و  نم  اهنکاس  وهّبحم  ینم  فاوجألا  تناک  ام  و 

عاطن ّوجب  وأ  حلم  ءاعرجبهمعف  نیقلا  دربم  یقلمک  نوحط 

مجعتسا ام  مجعم  یف  يرکبلا  هلاق 

[ دوجأ ]

اهازغ رواهل ..  نم  اخـسرف  هفاسم 120  یلع  دـنهلا  دالب  یف  ادـج  هنیـصح  هعلق  لاد * هنکاس و  واو  اهدـعب  میجلا  مض  هزمهلا و  حـتفب 
کلذ رکذ  رفص  یف 21  اهحتف  مهبلغف و  لـتاقم  اهیف 10000  ناـک  هیرجه و  هنس 472  نیکتکبـس  نب  دومحم  نب  دوعـسم  نب  میهاربا 

ریثألا نبا 

[ ندوجأ ]

اهفنتکت هریزج  هبـش  یلع  یه  باجنب و  میلقإ  یف  دنهلا  یف  هدلب  نون * هرخآ  لادـلا  رـسک  واولا و  ناکـسإ  میجلا و  مض  هلوأ و  حـتفب 
یلو حیرـض  هرایزل  نوملـسملا  اهدصقی  یبرغلا  بونجلا  یلا  ریـست  رمأ  نم  ارتمولیک  هفاسم 180  یلع  اـهعقوم  هّرغ و  رهن  نم  ناـتبعش 

هیدالیم هنس 1399  رومیت  هراز  كانه  ریهش 

[ اکوروجأ ]
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ساـنیم هیـالو  یف  هنیدـم  فلأ * هرخآ  هحوـتفم  فاـک  هنکاـس و  واو  اهدـعب  ءارلا  مض  واوـلا و  ناکـسإ  میجلا و  مض  هزمهلا و  حـتفب 
هرذـلا غـبتلا و  اـهتلغ  نم  اهمـساب و  رهن  هفـض  یلع  هعقاو  یه  لامـشلا و  یلا  ـالیم  وریناـجویر 117  نع  دـعبت  لـیزاربلا  نم  سیاریج 

سفن فلأ  وحن 12  هیالولا  ناکس  عم  اهیلاهأ  ددع  نبلا ..  رکسلا و  بصق  ءاضیبلا و 
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[ قولسایجأ ]

ایـسآ نم  نیدیآ  هیالو  یف  هریغـص  هنیدم  فاق * هرخآ  ناتمومـضم  مال  نیـس و  مث  فلأ  اهدعب  ءایلا  حتف  میجلا و  رـسک  هلوأ و  حـتفب 
هجرد و 20 یلامشلا و 27  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 55  نیب 37  یقرـشلا  بونجلا  یلا  ریمزأ  نم  ارتمولیک  دعب 118  یلع  يرغصلا 

رصعألا یف  تناک  اهراثآ و  نم  تجرختسا  یتلا  داوملا  نم  هیلبم  اهتویب  رثکأ  و  همیدقلا ..  سسقا  عقوم  یف  یقرـشلا  لوطلا  نم  هقیقد 
هعلق راثآ  اهب  لسرلا و  لامعأ  یف  روکذملا  ریهـشلا  اناید  لکیه  راثآ  تدـجو  اهب  هریقح و  هیرق  تراص  دـق  هیمهأ و  تاذ  هطـسوتملا 

ءام هانق  همیدق و 

[ لوک زوطرجأ  ]

هعبرم خسارف  اهتحاسم 5  خسارف و  اهطیحم 10  لوضانألا  نم  نیدیآ  هیالو  یف  هریحب  * 

[ نیجأ ]

لحاسلا یلع  دتمت  هرطموس  هریزج  نم  یبرغلا  یلامشلا  فرطلا  یف  هعقاو  هکلمم  نون * اهدعب  هنکاس  ءای  مث  میجلا  رـسک  هلوأ و  حتفب 
هیوتسم اهـضرأف  اهنم  هیبرغلا  ههجلا  امأ  عبرم  لیم   25 اهتحاسم 500 ، دـنماید ..  سأر  یلا  یقرـشلا  لحاسلا  یلع  لاقنج و  یلا  یبرغلا 

هنـس زیلکنالا  دقع  هیرجه و  هنـس 915  دالبلا  هذـه  لاغتربلا  فرع  دـق  الابج و  تاعفترم و  اهیف  ناف  هیقرـشلا  ههجلل  اـفالخ  هبرت  تاذ 
همصاعلا یف  ایراجت  الحم  هیقرشلا  دنهلا  هکرش  تماقأ  هنس 1070  یف  اهنم و  راهبلا  بلج  یف  هبغر  اهناطلس  عم  هیراجت  هدهاعم   1011

عم هدهاعم  سلفرد  روفومتـسراسلا  دـقع  هرجهلل  هنـس 1235  یبونجلا و  هرطموس  لـحاس  یف  نلوکنی  یلا  کـلذ  دـعب  هتلقن  اـهنا  ـالا 
هیثرا نبجا  یف  هموکحلا  نیجا و  ضرف  لک  یف  هرح  هراجت  هاطاعمب  اـقح  هیزیلکنـالا  هموکحلا  هکرـشلل و  نا  اـهیف  ررق  نیجا  هموکح 

تختلا یلع  بورح  تاعزانم و  عقت  ام  اریثک  کلذـل  نسلا و  نود  هیلهألا  یلا  فلخلا  یف  رظنی  فلـس و  نع  افلخ  اـهکولم  اهلوادـتی 
ءارمأ اهالوتی  هریغـص  هعطاقم  یلا 190  هکلمملا  مسقنت  هلاجر و  رباکأ  هوقب  دـیقت  دـق  اهنا  ریغ  هقلطم  هطلـس  اهناطلـسل  دـالوألا و  نیب 

نیکارب اهیف  هفورعم و  ریغ  اهتیلخاد  نأ  ّالإ  هرطموس  ءاوه  یلا  هبسنلاب  دیج  اهؤاوه  و  اهناطلسل ..  جارخلا  نوعفدی  هجار و  مساب  نوبقلی 
یـشاوملا و اهیف  رثکت  بهذلا و  اهیف  دـجوی  روفاکلا و  راهبلا و  هیئاوتـسالا و  میلاقألا  رامثأ  نطقلا و  زرالا و  اهتالغ  هلمج  نم  هیران و 

لویخلا
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هیقب نم  هماق  لوطأ  مه  و  ایسالم ..  بوعش  مظعأ  نم  رشع  سداسلا  نرقلا  رخاوأ  یف  اوناک  فلأ  وحن 500  اهناکس  ددع  و  هلیفلا ..  و 
مهل هیـسالملا و  فرحألاب  نوبتکی  یعفاشلا و  بهذـم  یلع  مالـسالا  مهنید  اداوس و  رثکأ  مهنول  اـسأب و  مهنم  دـشأ  هرطموس و  لـهأ 
لاتق نوبحی  ءامدلا و  کفس  دقحلا و  مهعبط  نم  لاغشألا و  یف  دک  دج و  باحصأ  مه  نفسلا و  حالسلا و  نطقلا و  ریرحلل و  لماعم 
هیتون مهنم  ناک  کلذل  اریثک و  راحبلا  یف  نورفاسی  هیدـنهلا و  هشیـشحلا  نوغـضمی  غبتلا و  لامعتـسا  نویفألا  نولمعتـسی  كویدـلا و 

نا یلا  سوجملا  نم  ماکحل  هعـضاخ  هرطموس  هریزج  رئاس  عم  امیدـق  نیجا  تناک  و  هیعارـش ..  هنیفـس  نم 500  رثکأ  مهل  نوعراـب و 
نأ یلاعلا  بابلا  یلا  اهناطلـس  بلط  هرجهلل  هنـس 922  یف  و  هیمالـسإ ..  هکلمم  تراصف  هنس 611  ناضمر  یف 4  هاش  نهوج  اـهحتف 
یف تحجن  هیارلا و  کلت  هلماح  روحبلا  یف  رفاـست  اهنفـس  تراـصف  هیناـمثعلا  هیارلا  نیجا  ترـشن  هبلط و  بیجأـف  هتیاـمح  یف  هلعجی 
یف تفعـض  اهتوطـس  نأ  ّالإ  اهل  هعـضاخ  اقلم  تناک  اهتوطـس و  تدـتما  اهتکوش و  تیوق  امیظع و  احاجن  رـشع  عباـسلا  نرقلا  لـئاوأ 
هنـس نکل  نیجا و  هیلالقتـسا  تلفک  امهرمأ و  هرتلکنا  تطـسوتف  هدـنلوه  نیب  اـهنیب و  تاـعزانملا  ترثک  روکذـملا و  نرقلا  طـساوأ 

نم هنس و  وحن 30  امهنیب  برحلا  مادتسا  اهیلع و  اهتضرع  ایاضق  اطورـش و  تضفر  اهنال  برحلا  هدنلوه  اهیلع  ترهـش  هیرجه   1290
یقابلا هدنلوه  ملتست  اهب و  صتخت  تاعطاقم  اهل  هدنلوهلا  لعجت  نأ  یلع  احلص  هدنلوهل  نیجا  تملس  نیس  وحن 5 

[ نیجأ [و 

نم یصقالا  یبرغلا  یلامشلا  فرطلا  وه  نیجأ و  سأر  یف  بصی  اهمـساب  رهن  یلع  اهعقوم  .هروکذملا و  هکلمملا  همـصاعل  مسا  اضیأ 
نم 3 هقمع  ضوح  رهنلا  بصم  دنع  هریغـصلا و  رئازجلا  نم  هدع  هب  طیحی  نفـسلل  دیج  أفرم  اهیف  رحبلا و  نع  اخـسرف  دـعبت  هرطموس 

هباغ طسو  یف  هعبرم  خسارف  وأ 4  هدتمم 3  يرق  عومجم  نع  هرابع  یه  و  ادج ..  هریغصلا  نفـسلا  الا  هلخدی  کلذل ال  مادقأ و  یلا 4 
هدمعأ یلع  همئاق  یه  بشخلا و  نارزیخلا و  بصق  نم  اهرثکاف  تویبلا  امأ  هیعیبط ..  لوادج  اهللختی  نارزیخلا  لیجرانلا و  رجـش  نم 

ددـع ناک  بشخلا ..  نم  یه  کلملا و  راد  هیمومعلا و  نکامالا  عماوجلا و  اـهنم  هلیمج  هینبأ  هنیدـملا  یف  ءاـملا و  ناـضیف  نم  اـهیقت 
دق کلذ و  نم  رثکأ  نآلا  سفن و  فلأ  اهناکس 36 
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کلذ نم  قبی  مل  نآلا  هنیفـس و  نم 200  فلؤم  نفـسلا  نم  لوطـسأ  دیبعلا و  نم  فولأ  هلیفلا و  نم  فلأ  وحن  امیدق  ناطلـسلل  ناک 
رکذلا قحتسی  ئش 

[ نیجا ]

لهـس یف  یبونجلا  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 14  تحت 23  هعقاو  دـنهلا  دالب  نم  يولم  هیالو  یف  هنیدـم  یناثلا * حـتف  لوالا و  مضب 
یه سفن و  وحن 1000  اهناکس  ددع  و  یقرشلا ..  یلامـشلا  یلا  ارتمولیک  تاروس 320  نع  دعبت  ینمیلا  ارسیس  رهن  هفـض  یلع  عستم 

نییدنهلل لیمج  دصرم  هریهش و  هسردم  يدنخ و  انارل  رـصق  امهریغ و  امار و  انـشرکل و  لکایه  اهیف  دنهلا و  لهأ  دنع  هسدقم  هنیدم 
اهلهأ رجتی  و  هجئار ..  هنییـصلا  هیوابوروألا و  عئاضبلا  یف  هنیدـملا  هراـجت  و  مهنم ..  نییفارغجلا  يأر  یلع  راـهنلا  فصن  طـخ  هب  رمی 

مث هیرجه  هنس 1225  لبق  دنسلا  دالب  همـصاع  نیجأ  تناک  و  کلذ ..  ریغ  جنیبسکلا و  غومـص  نویفألا و  نطقلا و  ساملالاب و  اضیأ 
یلع تارهملا  لئابق  تلوتـسا  نأ  دـعب  .اریثک و  نیجأب  کلذ  رـضأف  هرودـنأ  هنیدـم  تمدـقت  .دالبلا و  کلتل  همـصاع  رویلاوغ  تلعج 

همیقتـسم هعـساو  قوس  اهیف  نآلا و  یه  امم  عسوأ  اهتحاسم  تناک  ادج  همیدـق  هنیدـم  یه  .مهنم و  هلیبقل  هبـصق  نیجأ  تراص  يولم 
ریمالا زکرم  اقباس  نیجأ  تناک  .همظتنم و  ریغ  هقرفتم و  اهیلع  هینبملا  تویبلا  هیرخصف و  رهنلا  هفض  امأ  .انقتم  افـصر  طالبلاب  هفوصرم 
هریزج یف  نصح  اهنم  .دهعلا  کلذ  نم  عالق  اهرهاط  یف  نآلا  يری  .ملـسم و  ناطلـس  وا  ریمالا  زکرم  تراص  مث  نییدنهلا  ءارمالا  نم 

نومسی دونهلا  هرطنق و  نم 16  فلؤم  رسجب  يرـسیلا  اهتفـضب  لصتت  اهبناج و  یلا  ارـسیس  هایم  نم  مسق  لیوحت  نع  تببـست  هیعانص 
هراغم هنیدملا  لامش  یلا  یهلد و  هکلمم  اطوقـس  دعب  دالبلا  هذه  یلع  یلوت  دق  اهریمأ  ناک  هیدنه  هلیبق  مساب  هاش  يزاغ  نصحلا  اذه 

هریثک هدمعأ  یلع  همئاق  رجآلاب  هیانب  یه  ینرهب و  هجار 

( امهیلی ام  ءاحلا و  هزمهلا و  باب  )

[ تحأ ]

هبالق یبأ  لوقب  هیلع  دهشتسا  هانثملا و  ءاتلاب  يرکبلا  هطبض  هرئادلا و  یف  یناتسبلا  هعبت  هثلثملا و  ءاثلاب  لصالا  یف  هطبض 
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بایالا نم  ّتحألا  موی  یحضاسأی  مث  کقیدص  نم  کسأیأ 

[ ءادحأ ]

نادمه ضرأ  یف  داو  لادلا * حتف  ءاحلا و  ناکسا  هلوأ و  حتفب 

[ هظاحأ ]

يرفنّشلا لاق  هدلب  هلاعف * نزو  یلع  ءاظلا  ءاحلا و  حتف  هزمهلا و  مضب 

لفجم هظاحأ  نم  بکر  رجفلا  عماهنأک  ترم  مث  اشاشغ  تبعف 

يرکبلا هلاق  حیحصلا  وه  ریمح و  نم  عالکلا  يذ  نم  هلیبق  هظاحا  نا  لیق  دق  و 

[ ءارملا راجحأ  ]

دنع لیربج  ملس  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  یقل  لاق  ّیبأ  نع  ّرز  يور  بابسلا  ّیفص  یه  اهدنع و  يرامتت  شیرق  تناک  هکمب  عضوم  * 
هلاق فرحأ  هعبس  یلع  نآرقلا  اؤرقیلف  لیربج  لاقف  رساعلا  خیشلا  زوجعلا و  مالغلا و  مهیف  هیمأ  همأ  یلا  تثعب  یبا  لاقف  ءارملا  راجحأ 

يرکبلا

[ راجحأ ]

ریرج لاق  راجحأ  هقرب  هیلا  بسنت  هراجحلا  ریثک  عضوم  رجح * عمج 

بضقلا نم  سایق  راجحأ  هقربباهناک  قاتعلا  سیعلا  کترکذ و 

[ ءاجحأ ]

.اجحأ هلجر  هیلا  بسنی  عضوم  هزمه  اهدعب  هدودمم  هحوتفم  میج  هیناث و  ناکسا  هلوأ و  حتفب 

[ ءافحأ ]

لیفط لاق  دلب * لوالا  حوتفم  لاعفأ  نزو  یلع  ءافلاب 

هلیازت اطیلخ  یفحالا  اهل  ناک  وهبرش  دیبابهلا  شاّکعب  نئرش 
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يرکبلا هلاق  هرورض  ءافحالا  رصق 

[ فاقحأ ]

تناک یتلا  فاقحالا  ءارحـصب  نامع  نمیلا و  دالب  نع  هلـصفنم  دـجن  دالب  نوربطلم  لاـق  لاـق  یناتـسبلا و  هرکذ  لـصالا و  یف  هرکذ 
رصرص حیرب  هّللا  مهکلهاف  داع  موق  نومسی  هرفک  هربابج  ماوقأب  هرومعم  ایندلا  تاهزتنم  نم  اهزتنم  هنج و  رابخالا  هیـضتقت  امک  اقباس 

.مالسلا هیلع  دوه  هّللا  یبن  ربق  فاقحألا  یف  لامرلا و  نم  انافوط  مهیلع  تبلج 

 .. نمیلا نم  هدوذـعم  یه  هجرد و  ءاوتـسالا 12  طخ  نع  اهدعب  لوالا و  میلقالا  یف  یه  .ماشب و  لبج  اهطـسو  یف  نودـلخ و  نبا  لاق 
ایلع نوضغبی  اهلهأ  رثکأ  عرازم و  رجش و  لخن و  دلب 

[ دابأدمحأ ]

هلمهملا لادلاب  یناتسبلا  اهرکذ  همجعملا و  لاذلاب  لصالا  یف  اهرکذ  * 
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رهن یلع  يابمب  هموکحل  هعبات  یه  هیزیلکنالا و  دنهلا  دالب  یف  هنیصح  هدلب  یه  یسرافلا * لصالا  فالخ  همجعملا  لاذلاب  اهنا  لاق  و 
یف یه  يابمب و  نع  لامشلا  یلا  هیدیدحلا  قیرطلا  یف  لایمأ  يابمک و 309  جیلخ  نع  لامشلا  یلا  الیم  نیسمخ  دعب  یلع  یّتم  رباس 

.لایمأ اهطیحم 6  اقرش و  هجرد  هجرد و 42  الوط 72  الامش و  هدحاو  هقیقد  هجرد و  ضرع 23 

هرخاف هینباب  اهنیز  دالبلا و  کلتل  همصاع  هیرجه  هنس 830  تارزجلا  هاش  دمحأ  ناطلـسلا  اهانب  هیوق  نوصح  لاع و  روس  تاذ  یه  و 
ترهتـشا دق  دنهلا و  یف  هنیدم  لمجأ  رـشع  عباسلا  نرقلا  یف  تناک  یتح  هرهـش  اقنور و  تداز  هئافلخ  ربکالا و  دـمحم  مایأ  یف  و  .. 

هلیبق هطلـس  تحت  تعقو  امل  اهنأ  الا  هیریرحلا  هیـضفلا و  هیبهذلا و  تاعونـصملا  نویفالا و  نطقلا و  لینلا و  یف  هعـستملا  اهتراجت  یف 
نم هیلع  تناـک  اـمع  تطحنا  دـق  نـآلا  .بارخلا و  یلا  اـهرمأ  لآ  هـیرجه  هنـس 1234  اـهتکوش  رـسکب  ارتلکنا  زفت  مل  یتـلا  تارهملا 

 .. هراجتلا عاستا  نارمعلا و 

یلا دتمت  تناک  هراح و  یلع 360  لمتشت  تناک  اهنا  دمحأ و  ناطلـسلا  عماج  اهمظعأ  ناترانم  اهنم  لکل  عماج  فلأ  اهیف  ناک  لیق  و 
نآلا اهیف  و  هنس 1235 ..  تلـصح  یتلا  هلزلزلا  هنیدملا  هذهب  ترـضأ  دق  و  لایمأ ..  وحن 10  نآلا  اهنع  دعبت  یتلا  دابآدومحم  هنیدـم 
یتلا اهتینبأ  نم  ناخ و  تاجوس  عماج  اذک  دنهلا و  عماوج  لمجأ  نم  وه  روکذملا و  دمحأ  ناطلـسلا  عماج  اهنم  هلیمج  عماوج  هثالث 
یلع دجـسم  هنیدملا  نم  لایمأ  یلع 5  .لامجلا و  قنورلا و  نم  میظع  بناج  یلع  اـهیحاوض  توکـسلا و  جرب  راـنلا و  لـکیه  رکذـت 

هنا هیرجه  ثداوح 285  یف  ریثالا  نبا  رکذ  و  هلیمجلا ..  ءایـشالا  نم  کلذ  ریغ  هبعکلا و  لاثم  اـضیأ  هیف  هکمب و  مارحلا  تیبلا  هروص 
مث هلـصتم  قورب  هلئاه و  دوعرب  ادـیدش  ارطم  اورطمأ  مث  سانلا  عرـضتف  تدوسا  مث  برغملا  یلا  تیقبف  ءارفـص  حـیر  هفوکلاـب  ناـک 

سانلا هآرف  دادغب  یلا  اهنم  لمح  ناولالا و  هفلتخم  دوس  ضیب و  راجحأ  اهیحاون  دابآدمحاب و  فرعت  هیرقب  هعاس  دعب  طقس 

[ روپدمحأ ]

یلا الیم  هفاسم 30  یلع  هایملا  هریثک  هبـصخم  هعقب  یف  هعقاو  دنهلا  نم  رویلو  اهب  هیالو  یف  هنیدم  ءار * مث  واو  اهدـعب  هیـسرافلا  ءابلاب 
-20  ) ددـع نا  لاقی  و  ریرحلا ..  نطقلا و  دوراـبلل و  لـماعم  هعلق و  ریبک و  عماـج  اـهب  هریقح و  اـهتینبأ  رویلو  اـهب  نم  یبرغلا  بونجلا 

( لوأ مجنم 
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عفادم ضعب  هیلع  نبللا  نم  روس  اهب  طیحی  دنـسلا  رهن  نم  برقلاب  هیالولا  سفن  یف  هنیدمل  مسا  اضیأ * یه  سفن و  فلأ  اهناکس 20 
یبرغلا بونجلا  یلا  تونرفج  نع  الیم  دعبت 11  هیزیلکنالا  دنهلا  یف  هنیدم  یلع * قلطت  اذک  و 

[ یلدمحأ ]

هعاس فصن  هلوط  باغ  هیرقلا  هذه  راوج  یف  و  بلح ..  هیالو  یف  شعرم  ءاول  عباتلا  نیردـنا  ءاضق  یف  كوک  هیحان  يرق  نم  هیرق  * 
هعاس عبر  هضرع  و 

[ ّيدمحأ ]

لکوتملا نبا  هّللا  یلع  دمتعملا  دمحأ  سابعلا  وبأ  هرمع  ءارّماسب  ناک  رصقل  مسا  هبسنلا * ءایب 

[ هیدمحأ ]

اهانب یحاونلا  کلت  یلع  هئالتسا  دنع  اهبرخ  نأ  دعب  تومرضح  نم  رافظ  طابرم و  ضوع  يریمحلا  دمحم  نب  دومحم  اهانب  هنیدم  * 
هنس کلذ  اهنصح و  اروس و  اهیلع  لمع  هنیدملا و  یلا  اهارجا  هریثک  هبذع  نیع  اهدنع  طابرم و  ناکم  نم  برقلاب  رحبلا  لحاس  یلع 

هیرجه  619

[ رمحالا رحبلا  ]

هنیدم مساب  مزلقلا  رحبب  هنومسی  هیرصملا  فایرالا  ناکـس  ناک  یبرعلا و  جیلخلا  وأ  برعلا  رحبب  یمـسی  دنهلا و  رحب  نم  هبعـش  وه *
رحب رمحأ و  هانعم  مودأ و  رحب  هیناربعلاب  یمسی  و  ابیرقت ..  نآلا  سیوسلا  هنیدم  عقوم  ثیح  یلامـشلا  هئطاش  فرط  یلع  هعقاو  تناک 
هاـنعم یـسدر و  هیزیلکنـالاب  جوررم و  هیواـسنرفلاب  یمـسی  هبناوج و  یلع  هعاـق و  یف  کـلذ  هرثکل  بلحط  وأ  يدرب  هاـنعم  فوس و 

هیناجرم تانوکت  وأ  هیف  هرـشتنم  ءارمح  تاناویح  نم  وأ  رحلا  هدـشل  هرمحملا  هب  هطیحملا  لابجلا  نولوأ  هنول  نم  هب  یمـس  رمحـالا .. 
 .. هئامب طلتخیف  هیلا  يرجی  رمحأ  عبن  نم  وأ  ایدومع  هیلع  سمـشلا  هعـشأ  ساکعنا  نم  رارمحالاب  هنولتب  وأ  هیفاصلا  ههایم  تحت  حولت 

رحبلا نیب  هنیب و  لصوملا  بدـنملا  باـب  زاـغوب  نم  برغلا  یلا  هلیمب  لامـشلا  یلا  قرـشلا  یلا  هلیمی  بونجلا  نم  دـتمی  رحبلا  اذـه  و 
هجرد هقیقد و 29  هجرد و 40  نیب 12  هعقوم  و  طسوتملا ..  رحبلا  نیب  هنیب و  هلـصوملا  اخزرب  تناک  یتلا  سیوسلا  هعرت  یلا  يدنهلا 

.هیبرغ و یلع  هعقاولا  هشبحلا  هبونلا و  رصم و  نع  هیقرش  یلع  هعقاولا  برعلا  دالب  لصفی  یلامـشلا  ضرعلا  نم  هیناث  هقیقد و 30  و 57 
هحطس هحاسم  لیم و  هجرد 200  ضرع 16  نم  برقلاب  هضرع  مظعم  لیم و  هلوط 10400 
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وحن 120 هدج  دنع  الیم و  وحن 95  هدیدحلا  دنع  الیم و  نع 18  دیزی  بدنملا ال  باب  دـنع  هضرع  عبرم و  لیم  فلأ  وحن 185  هلک 
هیلع یسوم  لبج  وأ  انیس  روط  لبج  هریزج  هبـش  همـسقی  هقیقد  هجرد و 45  ضرع 27  یف  دمحم  سأرب  یمـسملا  سأرلا  دنع  الیم و 

سیوسلا جیلخ  امأ  هبقعلا ..  جیلخ  وه  قرشلا و  ههج  نم  رخآلا  سیوسلا و  جیلخ  وه  برغلا و  ههج  نم  امهدحأ  نیرطش  یلا  مالـسلا 
نارات زاغوب  دنع  هجرخم  نم  یقرشلا  لامـشلا  یلامـش  یلا  دتمیف  هبقعلا  جیلخ  امأ  و  الیم ..  هضرع 20  لدعم  الیم و  وحن 180  هلوطف 

جیلخ طسو  یف  هناف  نکامالا  فالتخاب  اریثک  فلتخیف  رحبلا  اذـه  قمع  امأ  و  الیم ..  وحن 12  هضرع  لدعم  نوک  لاح  لیم  وحن 100 
نم 18 لامرلا  هیف  تمکارت  يذلا  سیوسلا  ءانیم  یف  ریـصی  نأ  یلا  جیردتلاب  صقانتلا  یف  ذخأی  مث  مدـق  یلا 300  نم 250  سیوسلا 
تحت 22 هنم  ناک  امیف  هسفن  رحبلا  قمع  مظعم  نأ  ربسلاب  فرع  دـق  و  مدـق ..  یلا 1500  نم 700  هبقعلا  جیلخ  قمع  امدـق و  یلا 20 
یلا 750 نم 250  فلتخیف  هجرد  تحت 16  هقمع  امأ  .کلذ و  نم  لـقأ  هیبونجلا  ههجلا  یف  هقمع  امدـق و  هقیقد 6324  هجرد و 30 

اهحطـس یـشغی  ءاملاب  هرومغم  هریدتـسم  لالت  نم  فلؤم  سیوسلا  هعرت  یلا  بدنملا  باب  زاغوب  نم  دـتمم  مسق  هطـسو  یف  امدـق و 
نم حاـیرلا  هیلا  اهفذـقت  یتلا  لاـمرلا  وه  کـیتنلتالا  بساور  رحبلا و  اذـه  بساور  نیب  دـیحولا  قرفلا  هیلمر و  هیریج و  هیحلم و  داوم 

هیرخصلا و رئازجلا  کل  انه  رثکت  قمعلا و  لیلق  بلاغلا  یف  ءاملا  نوکی  هیبناج  یلع  ئطاشلا  نم  برقلاب  و  هل ..  هرواجملا  يراحـصلا 
ناسرف رئازج  عومجم  رئازجلا  مظعأ  و  نفـسلا ..  نم  كانه  نم  رمی  نم  یلع  رطخ  نوکب  ثیحب  هیناجرملا  طوطخلا  لاـمرلا و  ناـبثک 

هجرد و ضرع 16  یف  یبرغلا  لحاسلا  یلع  عقاولا  کلهد  رئازج  عومجم  هجرد و  وحن 17  ضرع  یف  برعلا  دالب  ئطاوش  يذاحملا 
هـجرد و 40 ضرع 15  یف  اهب و  هلـصتم  هریغـص  رئازج  هدـع  اـهب  طـیحی  هریبک  هریزج  نم  فلؤم  نیروکذـملا  نیعومجملا  نم  لـک 
رئامز و رئازج  عومجم  ابیرقت  هنم  هیبونجلا  ههجلا  یف  مدق و  نم 1000  رثکأ  رحبلا  حطس  نع  هتمق  عافترا  ناکرب  هیف  ریب و  لبج  هقیقد 

دنهلا رحب  لخدـم  یلع  بدـنملا  باب  زاـغوب  یف  نمیلا و  دـالبل  هیذاـحم  یه  هیزیلکنـالا و  هموکحلا  اـهب  یعدـت  یتلا  نارمک  هریزج 
هریزج
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یبرغلا یبرغ و  یقرـش و  نیمـسق  یلا  همـسقت  یه  .نارات و  هریزج  هبقعلا  جـیلخ  لخدـم  یف  .اریتلکنـال و  نیـصح  عضوم  یه  میرب و 
 .. اهنم رغصأ  رخأ  رئازج  ناودش و  هریزج  سیوسلا  جیلخ  مف  دنع  و  نارات ..  جیلخ  یمسی  هریبکلا و  نفـسلا  ریـسل  حلـصی  طقف  امهنم 

هیبرغلا ههجلا  نم  همیظع  لابج  هلـسلس  هیقرـشلا و  ههجلا  نم  برعلا  دالب  تاعفترم  نیب  ایلوط  دـتمی  ایداو  لغـشی  رمحـالا  رحبلا  نا  مث 
اهیف .هیوتسم و  هضفخنم و  سیوسلا  جیلخ  طسوتملا و  رحبلا  نیب  لامشلا  یلا  هعقاولا  دالبلا  رصم و  هبونلا و  هشبحلا و  دالب  نع  هلصفت 

وأ لابجلا 20  رحبلا و  یطاش ء  نیب  هفاسملا  نوکت  نکامالا  ضعب  یف  رخآلاب و  الصتم  میدقلا  یف  ناک  نیرحبلا  دحأ  نأ  یلع  لدی  ام 
 .. لامرلا عمجت  ناجرملا و  تانوکنب  هضعب  ئلم  مث  يداولا  کلذ  لک  یلا  یـضاملا  یف  دتما  دق  رحبلا  نوکی  نأ  دعبی  و ال  الیم ..   30

و لایمأ ..  هدـع  ئطاشلا  نع  دـیعب  تراص  دـقف  نآلا  امأ  هیرحب و  هضرف  همایأ  یف  تناک  هزوم  هنیدـم  نأ  نیحئاـسلا  ضعب  لاـق  دـق  و 
.هنم لیم  هفاسم 500  یلع  ئطاشلل  هیزاوم  هلیطتـسم  ابلاغ  نوکت  یه  راحبلا و  نم  هردقب  ناک  ام  یف  اهنم  رثکأ  هیف  هیناجرملا  طوطخلا 

اهبناج امأ  ادـج و  اقیمع  یحراحلا  اهبناج  یلع  ءاملا  نوکی  ءاـملا و  حطـس  تحت  مادـقأ  یلا 6  نم 4  اـبلاغ  نوکت  طوطخلا  کـلت  و 
یـسرم نوحالملا  اهذختی  هریغـصلا و  نفـسلا  اهیف  ریـست  عرت  هبـش  ئطاشلا  نیب  اهنیب و  ابلاغ  نوکی  ربلاب و  انایحأ  لصتی  دقف  یلخادلا 

طوطخلا تناک  امل  و  رحبلا ..  هیلخاد  یف  دتـشن  یتلا  حایرلا  لعف  اهیف  نمأت  اهناف  عرتلا  کـلت  یف  یلاـهالا  نفـس  ریـسم  رثکی  .اـنیمأ و 
.اهیلع هایملا  نایغط  نکمی  ناک ال  جاومالا  اهیف  رمب  فیواجت  بوقث و  تاذ  هیناجرملا 

یه یتلا  ضورعلا  یف  هیناجرملا  تانوکتلا  بوجو  نا  لاقی  و  هیبرغلا ..  ههجلا  یف  اهنم  رثکأ  هیقرـشلا  ههجلا  یف  هیناجرملا  طوطخلا  و 
یتلا ال ءاملا  هرارح  هجرد  عافترا  نع  ئطاـشلا و  یف  رهنأ  دوجو  مدـع  نع  یـشان ء  يرخأ  نکاـمأ  نم  رحبلا  یلامـش  یلا  ـالیم  رثکأ 

نوکتملا ناجرملا  و  یلا 90 . رایأ  یف  یلا 84 و  ناسین  رادآ و  یف  انایحأ  یقترت  دـق  .اردان و  ـالا  تیهنرهف  نازیم  نم  نود 80  نوکت 
.هیناجرملا طوطخلا  اهنم  فلأتت  یتلا  ناجرملا  رثکأ  هیف  یکیفیـسابلا و  سونایقوالا  طساوأ  یف  نّوکتملا  ناجرملاک  ابیرقت  وه  كاـنه 

دجوی .اضیأ و  رمحأ  نوکی  دق  ضیبأ و  ابلاغ  نوکی  و  ناک 9 . امبر  مادقأ و  نوکی 6  دق  هعاونأ  ضعب  رطق  و 
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نم دیجلا  جنفسالا  نم  ریثک  جرختـسی  اهیبونج و  هدج و  یلامـش  یف  کلذ  دوسأ و  ناجرم  الیم  هفاسم 50  یلع  هیبرغلا  ئطاوشلا  یف 
یـضارالا رطملا و  نم  لیلق  الا  رمحألا  رحبلا  یتأی  ناک ال  امل  .عضاوم و  هدع  نم  ؤلؤللا  قرع  سیوسلا و  جـیلخ  نم  یقرـشلا  ئطاشلا 

هرخبت لدعم  رخبتلل و  دعم  ضوح  هنأک  ناک  هیف  میغ  قئار ال  کلف  نم  هیلع  سمشلا  هعشأ  عوقول  هضرع  بلاغلا  یف  ناک  هرواجملا و 
فلأ نم  أزج  نم 39  رثکأ  بدنملا  باب  زاغوب  هایم  یف  هیحلملا  هداملا  لدعم  امدق و  هنسلا 23  یف  طاریقلا و  سامخأ  هعبرأ  مویلا  یف 

.هدحاو یه  هیلخادلا  هحلاملا  تاریحبلا  یف  هحولملا  هجرد  نأ  عم  فلأ  نم  رحبلا 43  یلامش  یف  اهلدعم  و 

ههایم و بضنت  نامزلا  يدامت  عم  هنا  هرورـضلا  نم  ناک  هایملا  رحبت  کلذـک  ادـج و  هریثک  رحبلا  اذـه  یف  حـلملا  هیمک  تناک  امل  و 
سونایقوالا طسوتملا و  رحبلا  یلا  هنم  جرخت  حـلملا  نم  هرفاو  هیمک  یلع  هیوتحملا  هایملا  نا  موق  نظ  کلذـل  اـحلم و  اهعـضوم  یقبی 

لداعتلا لصحی  اذکه  هیولع و  راجم  یف  حلملا  هلیلق  هایم  امهنم  هلخدی  هیلفس و  راجم  یف  يدنهلا 

غلبی یقرـشلا و  بونجلا  یبوـنج  نم  راـیا  یلا  لوـألا  نیرـشن  نم  بهت  هرمتـسم و  بلاـغلا  یف  اـهناف  رمحـالا  رحبلا  یف  حاـیرلا  اـمأ  و 
زومت و ناریزح و  یف  همظعأ  اهدادتـشا  غلبی  یبرغلا و  لامـشلا  یلامـش  نم  هنـسلا  مایأ  یقاب  یف  بهت  طابـش و  یف  همظعأ  اهدادتـشا 

نأ دنهلا  نم  جاجحلا  هلماحلا  نفـسلا  مزلت  اذـهل  یناثلا و  نیرـشت  یلا  رایا  نم  لمرلا  مداصت  نأ  هیعارـشلا  نفـسلا  یلع  ادـج  بعـصی 
يری هلیلق و ال  هفاسم  الا  رمحألا  رحبلا  یف  زرجلا  دملا و  جاومأ  لخدت  هنیدـملا و ال  هکم و  یلا  ارب  اهباکر  لسرت  هدـیدح و  یفوسرت 
وحن هایملا  ترج  هیبونجلا  حایرلا  تبه  اذاف  هایملا  يراجم  یلع  هطلـستم  حاـیرلا  نأ  رهاـطلا  هنم و  هیلامـشلا  ههجلا  یف  کـلذ  نم  ئش 
تلق الیوط  انامز  هیلامشلا  تطلس  اذا  هیلامشلا و  حیرلا  تبه  اذا  نوکی  امم  نیمدقب  عفرأ  كانه  رحبلا  حطس  نوکی  سیوسلا و  جیلخ 
ابلاغ نوکت  جیلخلا  یف  هایملا  حطس  هحاسم  مادقالا و  یلع  هیف  روبعلا  انکمم  ریصی  ثیحب  سیوسلا  جیلخ  نم  یلعألا  مسقلا  یف  هایملا 

نوکی اجعزم و  هرارحلا  دـیدش  هراحلا  رهـشالا  یف  نوکی  رمحألا  رحبلا  نا  مث  طـسوتملا ..  رحبلا  یف  هاـیملا  حطـس  هحاـسمل  هیواـسم 
ناریزح یف  رایا 87 و  رخآ  یلا  راذآ  نم  راذآ 76 و  یلا  لوألا  نوناک  رهش  نم  راهنلا  یف  هدج  دنع  هرارحلا  تاجرد  لدعم 
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ابلاغ 107 و هرارحلا  هجرد  نوکت  فیصلا  یف  هیبونجلا  حیرلا  بهت  ام  دنع  نینیرشتلا 85 و  یف  لولیأ 100 و  بآ و  زومت و  یف  93 و 
نـکل ال یلا 132 و  انایحأ  هرارحلا  هجرد  عفترت  یقرشلا  لامـشلا  یقرـش  یقرـشلا و  لامـشلا  نم  بهت  یتلا  مومـسلا  حیر  طلـست  دنع 

نکاوس اّوسم و  ریـصق و  سیوسلا و  جیلخ  یف  روطلا  سیوسلا و  أفرم  رمحالا  رحبلا  ئفارم  مهأ  نا  مث  تاعاس ..  عضب  الا  کلذ  یقبی 
دجوی و  یبرغلا ..  ئطاشلا  یفاخم  هیقفلا و  تیب  أفرم  هدـیدح  ایهول و  هکم و  أفرم  هدـج  هنیدـملا و  أفرم  عبنی  یقیرفالا و  ئطاـشلا  یف 

لیوطلا رابتخالاب  اوفرع  دـق  هیلحملا و  هراجتلا  رثکأ  نوطاعتی  نیذـلا  برعلا  اهیلا  ددربی  مدـقت  ام  ریغ  هریغـص  یفارم ء  ناجلخ و  هدـع 
هرانم اهنم  تارانم  هدع  روکذملا  رحبلا  یلع  دجوی  و  نکامالا ..  کلت  ضوخ  اودوعت  تاهجلا و  کلت  یف  ارحب  رفـسلا  بعاصم  لک 

هیبرغلا ههجلا  یف  براشم  سأر  یف  هرانم  اهنم و  لامشلا  یلا  هدج  نم  لیم  هفاسم 200  یلع  سولادید  یطاش ء  یف  هرانم  میری و  یف 
اذه ناک  سیوسلا و  یلا  ندع  نم  ءاملا  تحت  رمی  یقرب  کلـس  هیف  دـجوی  سیوسلا و  جـیلخ  یف  تارانم  ثالث  لایوج و  زاغوب  نم 

تعجر اهنا  ریغ  هیمهال  کلت  تلق  حـلاصلا  اجرلا  سأر  فاشتکا  دـنع  نکل  نیینامورلا و  هسلاطبلا و  مایأ  یف  هیراـجت  هیمهأ  اذ  رحبلا 
تالـص نویقینیفلا  نویرـصملا و  ماقأ  دـق  دـنهلا و  طسوتملا و  رحبلا  نیب  تلـصو  یتلا  سیوسلا  هعرت  حـتف  دـنع  هیلع  تناـک  اـم  یلا 

لوطـسا برعلا  جـیلخ  یف  هل  ناک  سیرنـس  وزیـس  نا  لاقی  و  همیدـقلا ..  بوعـشلا  دـنع  همیظع  هیمها  تاذ  تناک  دـنهلا  عم  هیراـجت 
 .. راجتلا هراجتلل و  ضرعتلا  نع  تاهجلا  کلت  یف  لحاوسلا  ناکس  عنمی  هراجتلا و  اهب  یقب  ناک  هلیوط  هیبرح  هنیفس  نم 400  فلؤم 

ضرأ یف  فوسم  رحب  یطاش ء  یلع  هلیا  بناجب  یتلا  رباج  نویصع  یف  انفس  ینب  کلملا  ناملس  نأ  لوالا  كولملا  رفـس  یف  رکذ  و 
جیلخ یقب  ریفوأ و  یلا  تلـسرأ  اـهیف  تـینب  یتـلا  نفـسلا  هـبقعلا و  جـیلخ  سأر  یلع  میدـقلا  یف  رباـج  نویـصع  عـقوم  ناـک  مودأ و 

افوفحم كانه  نم  نفـسلا  روبع  تلعج  هسأر  دـنع  هاـیملا  هلق  نأ  یلع  هیرـصملا  هراـجتلا  قیرط  مهأ  سیوسلا  جـیلخ  يأ  تیلوبوریه 
أفرم یلا  هراجتلا  تلوحت  ردـن و  امیف  الا  امات  ارجه  ترجه  دـق  قیرطلا  کلت  تناک  سوفلذالیف  سومیلطب  ماـیأ  یف  هنا  یتح  رطخلاـب 

سوطبوق هنیدمب  الصتم  أفرملا  اذه  ناک  و  ضرعلا ..  نم  هجرد 24  برق  عقاولا  دیدجلا  هقینرب 
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یف همهملا  یناوملا  نم  سمره  سویم  تناک  هیردنکـسالا و  یلا  سوطبوق  نم  لقنت  عئاضبلا  تناکف  هنـسح  قیرطب  لینلا  یلع  هعقاولا 
یلا هجوتت  هنیفس  ایونـس 120  اهنم  جرخی  ناک  هنا  نوبارتسا  لاـق  هقیقد ..  هجرد و 30  تحت 27  اهعقوم  نیینامورلا و  هسلاـطبلا  ماـیأ 

نورقلا یف  كرتشا  نیـصلا و  دـنهلا و  عم  رمحالا  رحبلا  یف  همیظع  هراجت  برعلا  حـتف  رـصم  یلع  نیملـسملا  ءالیتسا  دـعب  و  دـنهلا .. 
دقفف حـلاصلا  اجرلا  سأر  نویلاغوتربلا  فشتکا  یتح  کلذـک  اولازی  مل  هراجتلا و  کلت  یف  اریثک  نویقینیفلا  نویونجلا و  هطـسوتملا 

مهکالمأ یلا  اهب  نولصوتی  رصم  یف  هیرب  اقیرط  زیلکنالا  أشنأ  امدنع  هیمهالا  کلت  نم  ئـش  هیلا  عجر  مث  هراجتلا  هیمها  رمحالا  رحبلا 
نم هل  ناک  ام  رمحالا  رحبلا  یلا  عجر  هریزج  هبـش  تناک  نأ  دعب  هریزج  هیقیرفا  لعج  يذلا  سیوسلا  خزرب  حـتف  دـنع  و  دـنهلا ..  یف 
دنع هیف  نییلیئارسالا  روبع  رمحالا  رحبلاب  هقلعتملا  ثداوحلا  مهأ  نم  مث  برغلا ..  قرـشلا و  نیب  هراجتلا  قیرط  هیلا  تلوحت  هیمهالا و 

عجاریلاف هلحم  یف  کلذ  طسب  دق  ناعنک و  دالب  نیدصاق  رصم  نم  مهجورخ 

[ رمحالا رهنلا  ]

یف بصی  وبلا و  هریحب  نم  جرخی  یلامشلا  رمحالا  رهنلاب  یمـسی  رخآ  رهن  و  لیم * هلوط 1200  یبسیـسیم  رهن  یف  بصی  ریبک  رهن  * 
هدـحتملا تاـیالولا  یف  اـنایرتول  نم  هیلامـش  هیـشربا  مسا  اـضیأ * رمحأ  ـالیم و  وـحن 750  هلوـط  هیلامـشلا  اـکیرمأ  نم  عـبنی  هریحب و 

اهیف رثکی  هبصحم  اهیضارأ  وتسم و  اهحطس  اعبرم و  الیم  اهتحاسم 325  دوسالا ..  رهنلا  اقرش  اهدحی  هب  تیمس  رهن  اهعطقی  هیناکیرمالا 
الیم اهتحاسم 882  کلذک  اکیرما  دونه  دالب  نع  رمحالا  رهنلا  اهلـصفی  هیقرـش  هیلامـش  هینوک  یلع  قلطی  رمحأ * هطنحلا و  نطقلا و 

هبصخم اهیضارأ  دوسلا و  نم  مهنم 4147  اسفن  اهناکس 10653  ددع  اعبرم و 

[ دومحأ ]

همسن هیرجه 13144  هنس 1248  اهناکس  ددع  ناک  ناتسدنه  نم  يابمب  هسآر  نم  خاورب  هعطاقم  یف  بارزوغ  هیالو  نم  هنیدم  * 

[ نیلیوحأ ]

نمیلا هماهت  یف  هعیبر  راید  نم  راد  یه  نون * هرخآ  ءایلا  ناکسا  واولا و  حتف  ءاحلا و  ناکسا  هلوأ و  حتفب 

[ اشیوحأ ]

مورلا نزرا  یلع  لطی  وه  رکبراید و  هیالو  نم  هنیدم  ترعساب  میظع  رید  وه  * 
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رکب وبأ  لوقی  هیف  و  مورلا ..  رهنب  فرعی  رهن  هبنج  یلا  و  هراـمعلا ..  هیاـهن  یف  وـه  هریثـک و  نیتاـسب  هلوـح  ناـبهرلا و  نم  ریثـک  هیف  و 
يدابللا بانط  نب  دمحم 

حاورلا یف  ودغلا و  یف  فافخ  سانا  نم  لمهک  نایتف  و 

حانجلا صوصقم  حبصلا  ءوض  یقلم و  لیللا  رتس  مهب و  تضهن 

حایللا رمقلاک  نسحلا  بیرغالازغ  اشیوحأ  ریدب  مؤن 

حابصلا عم  حابصلا  انیفاوف  هیلا  اقوش  يرسلا  اندباک  و 

یناتسبلا هلاق 

...

( امهیلی ام  ءاخلا و  هزمهلا و  باب  )

[ هیئاخأ ]

یلع دـتمی  همیدـقلا  هسینوبولیب  میلاقأ  نم  میلقا  هطوبرم * ءات  هرخآ  هحوتفم  ءاـی  اهدـعب  هروسکم  هزمه  فلأ و  مث  هیناـث  هلوأ و  حـتفب 
هایم وأ  اسیرک  رحب  الامش  هدحی  یلا 20  نم 12  هضرع  الیم و  وحن 65  برغلا  یلا  قرشلا  نم  هلوط  مظعم  هیتنرق ..  جیلخ  ئطاش  لوط 
ریثک وه  و  هتبلا ..  انایحأ  نکمی  ـالوأ  اـهیلا  نفـسلا  لوصو  بعـصی  روخـصلا  هریثک  اـبلاغ  هلحاوس  اـیداکرا و  هذـیلأ و  اـبونج  نوج و 

یعدی ناک  فیصلا و  یف  فجی  اهرثکأ  هدیدع  لوادج  هتیدوأ  یف  يرجی  ناک  ایداکرا و  لابج  هلـسلس  نم  عورف  اضیأ  هللخت  لابجلا 
یتأ مث  اینوی ..  مهمـساب  هومـسف  دالیملا  لبق  هنـس 1430  وحن  یف  هتنطوتـسا  هکیتا و  نم  نیینویلا  نم  هرمعتـسم  تتأ  مث  ایلاحیا  ـالوأ 

اهوعد اهونطوتسا و  نیینویلا و  اهنم  اودرط  دالبلا و  یلع  اولوتساف  اینوکال  نم  نویلوکرهلا  مهدرط  هذیتویثفلا  همأ  نم  مه  نویئاخالا و 
اوعسو مهنکل  اهتمـسق  یلع  اهوقباف  هعطاقم  یلا 12  هموسقم  اهنا  اودـجو  دالیملا و  لـبق  هنس 1184  کلذ  ناک  مهیلا و  هبـسن  هیئاحأ 

لب تاحوتفب  اوموقی  نأ  مهیلا  بوسنملا  داحتالا  فیلأت  یف  اودصقی  مل  هنیدـم و  اهنم  هدـحاو  لک  اوعد  تاعطاقملا و  تابـصق  رئاود 
هینامور و هیالو  تراص  هیئاخأ  تحتف  نأ  دـعب  و  هازغلا ..  يدـیأ  نم  اهذاقنا  مهدالب و  نع  هعفادـملل  اوبهأتی  نأ  هودـصق  ام  لج  ناک 

قصالملا نانویلا  دالب  نم  یلامشلا  مسقلا  یلع  اهلک و  هسینوبولیب  یلع  لمتشت  تناک 
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نیینامورلا دهع  یف  اهموخت  دیدحت  بعصتسملا  نم  و  روکذملا ..  مسقلا  هلمج  نم  نکت  مل  ایناث  رقأ  نأ  الا  ایلاست  نم  یبونجلا  مختلل 
همیدـع هریقف و  اهنکل  ادـج  ناکـسلا  هریثک  هیئاخأ  تناک  .هیعیبطلا و  عقاوملا  اهیف  نیعارم  ریغ  مهئاوه  یلع  ادودـح  اـهل  اوررق  مهنـال 

تحت هلیوط  هدم  دغرب  اوشاع  هاواسملاب و  نیکلاس  هیرحلا و  بحب  نیعلوم  اهیلاهأ  ناک  .رکذـلا و  قحتـست  هعانـص ال  تاذ  هراجتلا و 
اهدـئاوع هیدـلبلا و  اـهتاماظن  یلع  هظفاـحم  تـیقب  اـهنأ  ـالا  اهندـم  یف  هدــحاو  ماـکحالا  تاـماظنلا و  تناـک  هـیطارقمید و  هموـکح 

هئیهلا کلت  ماسقأ  لک  نیب  امات  قافتالا  ناک  .یلاهالا و  ءاینغأ  نم  هریـسی  هعاـمج  یف  هروصحم  تناـکف  هطلـسلا  اـمأ  هیـصوصخلا .. 
هنـس هریثک و  لئاسم  یف  مهیلا  نوضاقتی  مهناریج  ناک  کلذـل  هماقتـسالا و  بادآلا و  یف  هرهـش  نییئاخألل  ناک  دـق  و  هیعاـمتجالا .. 

تایالولا يدـحا  تراص  هذـیلا و  نع  تلـصف  هنـس 1252  هرـشعلا و  نانویلا  میلاقأ  نم  اـمیلقا  هذـیلا  عم  هیئاـخأ  تلعج  هیرجه   1249
هعطاقملا کلت  عم  نـآلا  اـهنم  فلأـتی  و  هنـس 1261 . هذـیلا  یلا  هیناث  تمـضنا  مث  ذـئنیح  هینانویلا  دالبلا  اـهیلا  تمـسق  یتلا  نیثـالثلا 

هیمهالا ضعب  نآلا  یلا  اهل  لزی  مل  یتلا  هیئاخأ  یف  هدیحولا  هنیدملا  یه  سارطب و  اهتدعاق  .رـشعلا و  نانویلا  تایخرمون  نم  هیخرمون 
هذیلا و اهمـساب و  اهتدعاق  اتیرفالاک و  اذیتسوف و  اهتدـعاق  ایلاجیا و  اهمـساب و  اهتدـعاق  سارطب و  یه  ماسقأ و  یهف 4  هیخرمونلا  اما 

هینامور هیالو  اضیأ * هیئاخأ  همسن و   149 اهناکس 561 ، ددع  ناک  هنس 1287 . اعبرم و  الیم  اهتحاسم 3090  و  سوغریب ..  اهتمصاع 
هیلصالا هیقرفأ  هسینوبولیب و  نم  اهفلأت  ناک  .دالیملا و  لبق  هنس 186  هینرق  یلع  نامورلا  ءالتسا  یئاخالا و  داحتالا  لالحنا  دعب  تفلأت 
لامشلا یلا  اهعقوم  همیدقلا  ایسآ  نم  هریغص  هیالول  مسا  اضیأ * یه  و  هینودکم ..  هیـسقوید  یلا  دعب  امیف  تمـض  مث  هریبأ  ایلاسن و  و 

هیلاحلا هظابالا  دالب  نع  هرابع  ابیرقت  یه  .دوسألا و  رحبلا  نم  یقرشلا  یلامشلا  لحاسلا  یلع  هدیخلک  نم 

نییبیلـصلا ءالیتسا  هیناـنویلا و  هیروطاربمـالا  لـالحنا  هاـنثأ  یف  هنـس 1205  تیلبمـشود  مویلغ  اـهأشنأ  هیریمـأل  مسا  کلذـک * یه  و 
اهسلتخا مث  هویط  انیثأ و  یتنیدم  نم  لک  یلع  هدایـسلا  قح  اهل  ناک  اهلک و  هسینوبولیب  نم  هفلؤم  تناک  .هینیطنطـسقلا  یلع  نیینیتاللا 

( لوأ مجنم  - 21  ) کلت تئزجت  تقولا  کلذ  نم  هریثک و  لایع  یلا  هیریمالا  کلت  یلع  هدایسلا  قوقح  تلقن  اورفج و 
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هزوح یف  تعقو  یتلا  هذیلا  الا  هیئاخأ  مسا  ظفحی  مل  .اهریغ و  هذـیلا و  یتیـسم و  هطربسا و  هیقود  هیثنرق و  هیالو  اهنم  عرفت  هیریمالا و 
اونج یلاهأ 

[ ناذاخإ ]

برک يدعم  نب  ورمع  هیف  لاق  عضوم  ذاخإ * هینثت  هنأک  نالاعف  یلع  نون  هرخآ  نیتدودحملا  لاذلا  ءاخلا و  حتف  هزمهلا و  رسکب 

انّرجل وأ  یهتنال  یناکم  یبأ  يأر  ول  نیذاخالا  ءاقربب  اموی  و 

[ اکرتخأ ]

تحت 5 هعقاو  ایـسور  یف  فوکرخ  هیالو  هدـعاق  هدودـمم * فاک  هرخآ  ءارلا  ناکـسا  ءاتلا و  رـسک  ءاـخلا و  ناکـسا  هزمهلا و  حـتفب 
اهناکـس ددع  .اهمـساب  رهن  تاریحب و  ثالث  راوج  یف  یه  هبـصخم و  هبرت  تاذ  هیحان  یف  یلامـشلا  ضرعلا  نم  هقیقد  تاجرد و 18 

دحأ دصقی  رایا  رهش  عسات  یف  .هیرجه و  هنس 1080  اینولوب  لهأ  اسسأ  لماعم  سرادم و  هدعو  سئانک  رشع  اهیف  .همـسن و   13 ، 946
هکاوفلا راجشالا و  هعارزب  اهیلاهأ  مامتها  رثکأ  .همهم و  قوس  اهیف  ماقت  هرثکب و  سورلا  راوز  اهسئانک 

[ رامتخإ ]

لحاس یلع  ناف  ءاول  نم  مورـضرا  هیالو  یف  نصح  هریزج و  ءار * هرخآ  هدودـمملا  میملا  ءاتلا و  حـتف  هیناـث و  ناکـسا  هلوأ و  رـسکب 
عبرالا نمرالا  تایکریرطب  دحأ  یسرک  وه  هیرجه و  هنس 33  ینب  رید  لحملا  کلذ  برقب  ناف و  هریحب 

[ نامتخإ ]

هیالو نم  هیفوص  ءاول  یفوقامص  ءاضق  عبتت  اهمساب  هیحان  هبصق  نون * هرخآ  هدودمملا  میملا  ءاتلا و  حتف  هیناث و  ناکسا  هلوأ و  رـسکب 
نم نیتعاس  هفاـسم  یلع  .همـسن و  اهناکـس 5000  ددـع  قرـشلا ..  یلا  هلیمب  هیفوص  یبونج  یلا  لهـس  طـسو  یف  هعقاو  یه  هنوـطلا و 

هنس 1252 مده  يذلا  سونایارط  بابب  فورعملا  قیضملا  ناک  هدلبلا 

[ یلوی هتخإ  ]

ءای مث  هروسکم  مال  اهدـعب  هدودـمم  همومـضم  هیـسراف  ءای  مث  تکـسلا  ءاه  اهدـعب  یتلا  ءاتلا  حـتف  یناـثلا و  ناکـسا  لوـالا و  رـسکب 
یه هنردا و  نم  یقرـشلا  لامـشلا  یلا  دوسالا  رحبلا  لحاس  یلع  هعقاو  سیلوبوث  امنا  امیدق  یعدت  تناک  یلیا  مور  یف  هدـلب  هنکاس *

هینیطنطسقلا هیکیرطبلا  عبنی  ینانوی  هفقاسا  سیئر  یسرک  اهیف  .هنردا و  هیالو  نم  غاط  روفکت  ءاول  عبات  ءاضق 

[ ابوتخإ ]
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رزخلا رحب  یف  بصت  نزترازت و  نم  لامشلا  یلا  ارتمولیک  هفاسم 20  یلع  يرسیلا  هتفض  نم  لصفنت  اکلوف  رهن  نم  هبعش  * 

[ مدخأ ]

افیح نع  دـعبت  اکع  ءاول  یف  افیح  ءاضقل  هعباـتلا  لـحاسلا  هیحاـن  يرق  نم  هیرق  میم * هرخآ  هثلاـث  حـتف  هیناـث و  نوکـس  هلوأ و  حـتفب 
تیب وحن 100  اهیف  افصن و  نیتعاس و 

[ دوذخأ ]

هعرز مهیلع  دفو  نارجن  نم  موق  دودخالا  باحصأ  ضرالا و  یف  هلیطتسملا  هرفحلا  دودخالا  یناثلا * ناکـسا  ثلاثلا و  لوالا و  مضب 
یقلأ رانلا و  هیف  مرـضأ  ادودـخأ و  مهل  رفحف  اوعنتماف  هیدوهیلا  یلا  مهاعد  يریمحلا و  ساون  يذـب  فورعملا  نمیلا  کـلم  بعک  نب 

هیآلا ِدوُدْخُْألا  ُباحْصَأ  َِلُتق  یلاعت  هلوق  جوربلا  هروس  یف  کلذ  یلع  مهنم و  هب  رفظ  نم  اهیف 

[ هجرخأ ]

اهل اوقتـشاف  نانول  هیف  يذـلا  وه  جرخأ و  لبج  لصأ  یف  ترفتحا  هیدابلاب  رئب  مسا  وه  لاق  اضیأ و  يرکبلا  هرکذ  لـصالا و  یف  هرکذ 
یهتنا هجرخأ  لاثم  یلع  هدوسأ  هومس  دوسأ  لبج  لصأ  یف  يرخأ  رئب  ظفللا و  اذه  نم  اثنؤم  امسا 

[ نامرخأ ]

رمحأ نب  ورمع  لاق  هلهاب  ینب  راید  نم  نالبج  هلمهملا  ءارلاب  مرخأ  هیتنت 

مروج نیمرخالاب و  انلئابق  نغّلبف  تضرع  امأ  ابکار  ایف 

[ هدیرخا ]

یمـست تناک  ابوروأ  هیکرت  نم  هنیـصح  هنیدم  هطوبرم * ءات  هرخآ  لادلا  حتف  هبعـشملا و  يازلا  رـسک  یناثلا و  ناکـسا  لوألا و  مضب 
دعبت هدیرخا  هریحب  نم  یلامـشلا  ئطاشلا  یلع  هعقاو  یلبا  مور  نم  کتالـس  هیالو  یف  رتسانم  ءاول  ءاضقل  هعبات  یه  .ذـیخیل و  امیدـق 
نرقلا یف  راغلبلا  كولم  ماقم  ناک  اهیف  .تیب و  اهیف 2000  نا  لیق  .همسن و  اهناکس 5000  ددع  .لامشلا  یلا  ارتمولیک  هنیئاب 180  نع 
هرصن ههزن  هنیدملا  یحاوض  .نییراغلبلا و  ءانب  نم  هعینم  هماق  هیلع  لکـشلا  یطورخم  لبج  حفـس  دنع  همئاق  یه  دالیملا و  دعب  نماثلا 

هدـیرخأ هریحب  امأ  تیربک ..  ساـحن و  هضف و  نداـعم  اـضیأ  كاـنه  لـحنلا و  اـیالخ  نم  ریثک  اـهیف  یعارملا و  هکاوفلا و  اـهیف  رثکت 
اهب فرعی  ءاضق  اهل  ناک  .نیرد و  رهن  اهقرتخی  اهضرع 12 و  ارتمولیک و  اهلوطف 25 

[ هیبظ فاسخأ  ]
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عبارم فرخم و  ینیبل  نم  اهبهیبظ  فاسخأ  فاسخالاف  هکمف 

[ رضخأ ]

و 44 هجرد 14  تحت  عقاو  هیقیرفأ  برغ  یـصقأ  یف  سراوه  وه  اضیأ  یناتـسبلا  لاـق  عضاوم و  هدـع  لـصالا  یف  فنـصملا  هل  رکذ 
هجرد و نیب 13  هنم  برغلا  یلا  رتمولیک  هفاسم 500  یلع  .هیرجه و  هنس 849  یلاغوتربلا  دنانرف  هفشتکا  یلامـشلا  ضرعلا  نم  هقیقد 
.کلذ و ریغ  حلملا و  هریزج  رضخالا و  سأرلا  رئازج  عقوم  یبرغلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 27  یلامشلا و 24  ضرعلا  نم  هقیقد   17

هیرجه هنس 861  اداک  اهفشتکا  نییلاغوتربلا  صخت  یه  همسن و  هریزجلا 80000  هذه  ناکس  ددع 

[ اخسیخأ ]

هنیصح هنیدم  یه  و  هدیدجلا * هعلقلا  اهانعم  هیجرک  هظفل  هدودمملا  ءاخلا  حتف  نیسلا و  ناکـسا  هعبـشملا و  ءاخلا  رـسک  هلوأ و  حتفب 
لابج یف  یقرـشلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 45  یلامـشلا و 40  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 55  نیب 41  اهعقوم  ایسآ  ایـسور  یف  ادج 

نع الیم  یقرـشلا و 95  لامـشلا  یلا  مورـضرأ  نع  ارتمولیک  هفاـسم 181  یلع  یه  .روک و  رهن  یف  بصی  يذـلا  وخـسب  یلع  ردـیلک 
.برغلا یلا  سیلفت 

تدـقف اهنأ  الا  ادـج  هجئار  اقباس  اهتراجت  تناک  .کلذ و  ریغ  حالـسلل و  لماعم  اهیف  .نمرأ و  مهاثلث  همـسن   13 اهناکس 300 ، ددع 
عماج هئیه  یلع  ایقاب  دمحأل  لیمج  لیلج  عماج  اهتعلق  یف  .عمـشلا و  محـشلا و  دولجلا و  یـشاوملا و  ههج  نم  الا  نآلا  اهتیمهأ  ضعب 
حطس نع  امدق  ولعت 7760  ادـج  هیلاع  یه  .هیقرـشلا و  بتکلاب  هینع  هبتکم  هیلاعلا و  مولعلل  هسردـم  هل  هینیطنطـسقلا  یف  هیفوص  اـیجا 

دالیملا دعب  رشع  سداسلا  نرقلا  دعب  نم  هیجرکلا و  وغاتابا  اسیا  هعطاقم  همصاع  هنیدملا  هذه  تناک  .اریثک و  دربلا  اهیف  دتشی  رحبلا و 
هینیمرأ دالب  نم  امسق  اقباس  تناک  هلایا  اخسیخأ * و  نویسورلا ..  اهذخأ  هیرجه  هنس 1244  یف  هیکرتلا و  ناتسجرک  همصاع  تراص 

دارکأ نم  هفلتخم  ممأ  اهنکسی  لابجلا  هریثک  دیج  ءاوه  تاذ  یه  .نییسورلا و  ءالیتسا  تحت  اهنم  مسق  لخدأ  مث  هیکرتلا  ناتسجرک  و 
كارتأ نییجرک و  و 

[ هعلفلخأ ]

دالب نم  ایسآ  ایسور  یف  هنیدم  ثینأتلا * ءاه  هرخآ  نیعلا  حتف  هیناثلا و  ماللا  ناکسا  فافلا و  حتف  ماللا و  ناکـسا  هیناث و  هلوأ و  حتفب 
ناطلسلا اهبرخ  ادج  هلیمج  هنیدم  امیدق  تناک  یبرغلا ..  بونجلا  یلا  سیلفت  نع  رتمولیک  دعبت 115  جرکلا 
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هیرجه هنس 453  یقوجلسلا  نالسرا  بلا 

[ هّلخأ ]

يذ میری  نب  دیز  نب  ثراحلا  نب  لیبحرـش  نب  هلخأ  مساب  یمـس  نمیلاب  نیعر  راید  یف  عضوم  هددـشملا * ماللا  هیناث و  هلوأ و  حـتفب 
ربص لقف  كانه  اهلقنف  یحلا  اذـهل  افیلح  ربکالا  شقرم  اهاوهی  ناک  یتلا  کلام  نب  فوع  تنب  ءامـسأ  جوزت  يدارملا  ناک  .نیعر و 

کلذ رکذی  هفرط  لاق  اهب  تامف  هلخأ  یلا  اهعبت  شّقرم و 

هلتاق دب  ءامسأ ال  يوه  نا  هرقی و  رارق  نأ ال  يأر  املف 

هلحاود اعارس  يوهت  فرط  یلع  شقرم  قارعلا  ضرأ  نم  لّحرت 

هلئاغ درسلاب  توملا  نا  ردی  مل  يوهلا و  اهوحن  هداق  ضرأ  درّسلا  یلا 

* هلئابح هنابؤذ و  هقّزمت  هولش  هلخأ  نم  داو  لفسأب 

[ میمخإ ]

امیدق نانویلا  اهامـس  نیمخ و  وأ  ممخ  نآلا  طابقألا  اهیمـسب  نومخ و  اهنیطبق  لاقف  هنم  طسبأب  یناتـسبلا  اهرکذ  لصالا و  یف  اهرکذ 
هبـصق رـصم و  دیعـصب  هریغـص  هدلب  یه  و  همیدقلا * طابقالا  تادوبعم  نم  نیم  وأ  میح  سفن  مهدنع  وه  ناب و  هنیدم  يأ  سیلوبوناب 
ضرأ طـسو  یف  همیدـقلا  تاـبارخلا  نم  همکأ  یلع  هینبم  لـینلا  نم  یقرـشلا  بناـجلا  یلع  هعقاو  طویـسأ  هیریدـم  یحاون  نم  هیحاـن 

لـخنلا و عورزلا و  هریثک  اهـضرأ  همیقتـسم و  هبحر  اـهقاوسأ  نیتم و  اـهؤانب  ارتـم  ولیک  هفاـسم 84  یلع  طویـسا  قوف  یه  .هبـصخم و 
نم فلأ  مهنم  سفن  فـالآ  اهناکـس 10  ددـع  .همیدـق  راثآ  موسر و  فوهک و  اهلوح  .تالوصحملا و  ناطقالاب و  هعـساو  اـهتراجت 
نم هنهکلا  دالوأ  نم  لجر  كاذ  ذا  ناک  هنا  اهئانب  یف  ببـسلا  لیق  .طبقلا و  كولم  دحأ  شویقاتم  اهیباب  نا  يزیرقملا  لاق  .طابقالا و 

هل ینب  نأ  کلملا  رمأف  مهریغ  ملع  اوقذح  اذاف  رحسلا  ناملغلا  ملعی  ناک  عابسلا و  حیـسامتلا و  ذخاب  مهرـصبأ  رحـسلاب و  سانلا  ملعأ 
یفوصلا نبا  نولوط و  نب  دمحأ  شیج  نیب  هعقاولا  تناک  میمخإ  یحاون  یف  هنا  ریثالا  نبا  رکذ  .میمخإ و  یه  اهیلا و  لوحی  هنیدم و 

یلع اوضق  مهناف  .مهرب  نزخل  تینب  دق  یباربلا  بجعأ  نم  تناک  اهنا  يزیرقملا  رکذف  میمخإ  یبرب  امأ  و  هیرجه ..  هنس 256  يولعلا 
لب نورخآ  لاق  ضرـالا و  هجو  عیمج  یلع  اـم  قرحتف  راـن  نوکت  مهـضعب  لاـقف  هیف  اوفلتخا  مهنکل  نئارقب  هتقو  لـبق  ناـفوطلا  لـهأ 

هذه یف  ناک  .نافوطلا و  لبق  یبربلا  هذه  اوملعف  ءام  نوکی 
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یه نیعارذ و  کمس  یف  عرذأ  سمخ  اهنم  رجح  لک  لوط  رمرملا  رجحب  هینبم  تناک  .رصم و  نوکلمی  نیذلا  كولملا  روص  یبربلا 
ناک .هبیجعلا و  غابـصالا  نم  هریغ  دروزاللاب و  هنوهدم  عرذأ  ضرع 5  یف  اعارذ  اهنم 18  رجحلا  لوط  هراجح  اهفوقـس  زیلاهد  هعبس 
زومر اهیف  ریداقملا  تآیهلا و  هفلتخم  روصب  هشوقنم  زیلاهدلا  هذـه  ناردـج  .هرایـسلا و  هعبـسلا  نم  بکوک  مسا  یلع  اهنم  زیلهد  لک 

ریبج نبا  رکذ  .روصلا و  کلت  اهوعدوأ  کلذ  ریغ  هسدـنهلا و  موجنلا و  بطلا و  تامـسلطلا و  ءایمیـسلا و  ءامیکلا و  نم  طبقلا  مولع 
هیراس 50 لک  طیحم  ناطیحلا و  يوس  هیراـس  یلع 40  همئاق  اهنا  اـعارذ و  اهتعسو 170  اعارذ  یبربلا 220  هذـه  لوط  نأ  هتلحر  یف 

يرخالا یلا  هیراس  لک  سأر  نم  اهالعأ و  یلا  اهلفسأ  نم  هشوقنم  اهلک  مظعلا  هیاهن  یف  اهسؤر  اربش و  نیتیراس 30  لک  نیب  اربش و 
هراجحلا حاولأ  نم  اهحطس  رابـشأ و  عافترا 8  رابشأ و  ضرع 10  یف  ـالوط  اربش  هعرذ 56  اـم  اـهیف  توحنملا  رجحلا  نم  میظع  حول 

همئاق یبربلا  هذه  تلاز  ام  .ءایمیکلا و  ملع  اهنم  ملعت  نونلا  اذ  نا  لاقی  هبیجعلا و  تاغابـصلاب  هعیدبلا  ریواصتلا  هیف  دحاو  شرف  اهناک 
میمخإ رمأ  یشالت  کلذ  نم  .تام و  هتایح و  لطت  ملف  الام  اهنم  لان  بیطخلاب و  فرعی  میمخإ  لهأ  نم  لجر  اهبرخف  هنس 780  یلا 
لایجالا ممالا و  خیراوت  اهیف  بتک  هدعب و  هیتآلا  ممألل  الثم  اهلعج  هنا  ایرمود و  همسا  یبربلا  اذه  ینب  يذلا  نا  لیق  .تبرخ و  نأ  یلا 

فاشتکاب المأ  كانه  نکامأ  ضعب  رفح  یف  اثیدح  ءاملعلا  ذخأ  دـق  .ءامکحلا و  ءایبنالا و  اهیف  روص  اهب و  نورختفی  یتلا  مهرماعم  و 
یهتنا همیدقلا  هکلمملا  هلاحب  قلعتت  رومأ 

[ نخأ ]

یف بصی  اـیرافاب و  یلا  لوریت  نم  رمی  ارتمولیک  نوسمخ  هسمخ و  هارجم  لوط  اـیناملا  یف  رهن  نون * هرخآ  هیناـث  رـسک  هلوأ و  حـتفب 
میخ هریحب 

[ نخأ [و 

ارتم نع 660  دیزی  ملع  نم  نروط  هوه  یف  ردحنی  مث  ارلس  رهن  امهنم  فلأتیف  رلسربوأ  لودجب  عمتجی  اسمنلا  یف  رهن  اضیأ *

[ راکانخأ ]

نم ارتمولیک  هفاسم 70  یلع  هعقاو  ناتـسناغفأ  یف  هنیدـم  ءار * هرخآ  نیتدودـمملا  فاکلا  نونلا و  حـتف  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
.یبرغلا لامشلا  یلا  كوتأ 

اریثک تطحنا  دق  نآلا  هحجان و  امیدق  تناک 
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[ یبلج یخأ  ]

نیملسملا نم   11 مهنم 642 ،  21 اهناکس 140 ، ددع  اتیب و  نع 5000  فونت  اهتویب  .هیرق  هیف 41  هنردا  ءاول  نم  هبلق  ءاول  یف  ءاضق  * 
طابقالا نم  وحن 500  مهنم  نییحیسملا  نم  نوقابلا  و 

( ایسوریخأ ]

نوراخ ناک  .هطنحملا و  ءایشالا  اهیف  نوعضی  اوناک  یتلا  نکامالا  سیلوبولیه و  نیب  فنم  یبونج  یلع  رصم  یف  عقنتـسم  وأ  هریحب  * 
مدع وأ  هقاقحتسا  يوری  هتایح و  هریس  اوصحفی  نأ  دعب  الا  تیملا  لقنب  نونذأی  نکل ال  نفدملا و  یلا  هبراق  یف  تاومالا  لقنی  یتونلا 

نم ناکف  مهئارعـش  تاباتک  یف  میحجلا  رهن  مسا  أشن  اهنم  نانویلا و  یلا  نییرـصملا  نم  هداعلا  هذـه  تلـصتا  دـق  نفدـلل و  هقاقحتـسا 
اهتحت لئاط  هیفارخ ال  تایاکح  تاومالل  اهنومیقی  نویرصملا  ناک  یتلا  همکاحملا  نم  کلذ و 

[ نوریخأ ]

وأ عمتجت  اروخص و  اهریس  یف  عفدت  قفدنملا  لیـسلاک  يرجلا  هدیدش  هلحوم  هدبزم  ههایم  رهن  وه  و  نزحلا * رهن  اهانعم  هینانوی  هظفل 
یتونلا نوراخ  مهب  عطقی  ناک  نفدلا  نوقحتـسی  اوناک  نیذلاف  یتوملا  سوفن  هملظملا  هتفـض  یلع  عمتجت  تناک  ایتسوک و  یف  اهلاح 

مهـضفری نوراخ  ناکف  نفدلا  اوقحتـسی  مل  نیذلا  امأ  .تیملا و  عم  تبحـصتسا  یتلا  مهاردـلا  هترجأ  ذـخأی  ایـسوریخأ و  یف  رم  امک 
هنس هئام  هدم  رهنلا  یطاش ء  یلع  نیهئات  نومیقیف 

[ لیخأ ]

لاق .اهل  همخاتم  یه  یط ء و  رود  ناـفطغ و  نب  هّللا  دـبع  ینب  رود  نیب  عضوم  مـال * هرخآ  ءاـیلا  حـتف  ءاـخلا و  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
لطخالا یلع  ّنم  مهرـساف و  لیخلا  دـیز  مهیقلف  لزع  مه  نوصنقی و  ردـب  ینب  نم  لجر  دـیز و  نب  ریجب  وه و  جرخ  ناک  لطخالا و 

لاقف

لیخاب قیضملا  یف  انیقتلا  هادغانتحبص  نکل  اردغ و  انتلن  امف 

[ یلویخأ ]

هیالو یف  هیملـسأ  ءاول  هیـضقأ  نم  ءاضق  هبـصق  هنکاس * ءای  هرخآ  ماللا  رـسک  هدودـمملا و  ءایلا  مض  ءاخلا و  ناکـسا  هزمهلا و  حـتفب 
نع فونی  اهناکس  ددع  .هیملسأ  نع  هعاس  هنردأ و 15  نع  هعاس  دعبت 27  دوسالا  رحبلا  نم  سوغرب  جیلخ  یلع  یلیا  مور  نم  هنردأ 

نییالم هثالث  وحن  فیراصملا  دعب  ایونـس  اهلوخدـم  یفاص  غلبی  .هحالم  اهیحاوض  یف  فارکلتلل و  زکرم  اهیف  .همـسن و  فالآ  هسمخ 
هذهل و  شورقلا ، نم 
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نیملسملا نم  مهنم 9874  اسفن  اهنکسی 23498  اتویب  یلع 2607  لمتشت  هیرق  يروسم 63  هیحان  نم  هنیدملا 

...

( امهیلی ام  لادلا و  هزمهلا و  باب  )

[ ادأ ]

.كانس رهن  نوفیروأ  نع  اهلصفی  وه  ادبا  نم  یبرغلا  بونجلا  یف  هتیتنوک  * 

یه يزاوب و  هنیدم  اهتبصق  .نداعملا و  جارختـسا  اهلاغـشأ  مهأ  .ابیرقت و  وحن 3000  اهناکـس  ددع  .عبرم و  لیم  وحن 2800  اهتحاسم 
اضیأ هیحانلا  هبصق 

[ ایدوفادأ ]

هیلخاد یف  ادج  هقمعتم  هدلب  هدودمم * هحوتفم  ءای  اهدعب  هیناثلا  لادلا  رـسک  هعبـشملا و  ءافلا  مض  هدودمملا و  لادلا  هزمهلا و  حـتفب 
.اقرش قئاقد  هدحاو و 3  هجرد  لوط  الامـش و  قئاقد  هجرد و 6  ضرع 13  یف  یه  .هیقیرفا و  یبرغ  یف  دـیبعلا  لحاس  ههج  نم  اـیثیغ 

مادقالا هعاجـشلا و  هلاسبلا و  نم  مه  همـسن و  فلأ  اهناکـس 24  ددـع  .اهتراجت و  عاستا  اهربک و  یف  یموباک  نوکت  داکت  اهنا  لاـقی 
مالسالا مهنید  میظع و  بناج  یلع 

[ مادإ ]

همصاع ایفاتاب  نم  یقرشلا  لامشلا  یلا  لایمأ  دعب 9  یلع  دنوصلا  رئازج  نم  هریزج  لاد * هرخآ  هدودمملا  لادلا  حتف  هزمهلا و  رـسکب 
نیمرجملا یفنم  نییدنلوهلل  یه  هواج و  هریزج 

[ مادإ [و 

نع الیم  دعبت 12  یه  .نسح و  أفرم  اهل  .يزردیوز  جیلخ  نم  برقلاب  هدنلوه  هکلمم  نم  هیلامـشلا  ندـنلوه  هعطاقم  نم  هضرف  اضیأ 
.لامشلا یلا  مادرتسما 

تاذ هرماع  الوأ  تناک  .ناتیحلا و  تیز  جارختسا  نفسلا و  ءانب  رکسلل و  لماعم  اهب  هنـسح و  هینبأ  اهب  .سفن و  اهناکس 6000  ددع  و 
اریثک تطحنا  دقف  نآلا  امأ  هیمها و 

[ همادإ ]
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یلا اهعقوم  ناک  امبر  همارلا و  هدانک و  نیب  یلاتقن  ندم  نم  روس  تاذ  هنیدـم  هطوبرم * ءات  هرخآ  میملا  یناثلا و  حـتف  لوالا و  رـسکب 
رثأ نع  اهل  فشکی  مل  نآلا  یلا  لیلجلا و  رحب  نم  یبرغلا  لامشلا 

[ هشومادأ ]

هیرق هطوبرم * ءات  هرخآ  نیشلا  حتف  میملا و  مض  لادلا و  هزمهلا و  حتفب 
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حلـصی بارتلا  نم  عون  دـیدح و  ندـعم  هیندـعم و  هایم  اهبرقب  هنـسوب  هیالو  نم  هکهب  ءاول  عباتلا  رودـیرب  ءاضق  نم  جاوراب  هیرق  برق 
فذخلا لمعل 

[ دیلفجدإ ]

ثوس نم  هیبرغ  هعطاقم  لاد * هرخآ  ماللا  ناکـسا  ءایلا و  رـسک  ءافلا و  ناکـسا  میجلا و  رـسک  لادـلا و  ناکـسا  هزمهلا و  رـسکب  ب 
اهناکـس ددع  .اعبرم و  الیم  نیعبرأ  هئامـسمخ و  فلأ و  اهتحاسم  .ادولاس  الامـش  اهدحی  .اناقاس و  رهن  ایجروج  نع  اهلـصفی  انیلوراک 
هریثک لماعم  اهب  هیشاملا و  نم  اریثک  اهیف  نوبری  شیشحلا و  نطقلا و  هرذلا و  اهیف  نوعرزی  هلدتعم  هبصخم  اهیضارأ  .همسن   29262

[ موکجدإ ]

وحن 600 اهتحاسم  .انیلوراک  ثرون  نم  هیقرش  هیلامش  هیتنوک  میم * هرخآ  هعبشملا  فاکلا  مض  میجلا و  لادلا و  ناکسا  هلوأ و  رسکب 
.دـیبعلا و نم  نوعبرأ  هئامـسمخ و  فالآ و  هینامث  مهنم  همـسن  فلأ  وحن 18  اهناکـس  ددع  ناک  هیرجه  هنـس 1264  یف  عبرم و  لیم 

نارطقلا نم  ریثک  هنم  جرختسی  ربونصلا  نم  تاباغ  اهیف  ایوتسم و  نوکی  داکی  اهحطس  هبصخم و  هیلمر  اهتبرت 

[ نوت ثروجدإ  ]

نماثلا نرقلا  یف  اهیلاهأ  ددـع  .ناکدرانیف  شراـم  هریزج  نم  یقرـشلا  بناـجلا  یلع  ستـسوشتس  لاـمعأ  نم  سکود  هینوک  نم  هیرق 
اهلهأ نم  ریثک  لماعم و  هلمج  اهیف  .رحبلا و  حطـس  نع  امدـق  نوسمخ  اهرون  عافترا  هراـنم  نیمأ و  أـفرم  اـهل  سفن و  یفلأ  وحن  رـشع 

کمسلا دیصب  نوفرتحم 

[ ّدأ ]

هارجم لوط  .اـهریغ  وموک و  یتریحب  قرتخی  هنیلتلق و  یف  یلاربـما  لـبج  نم  جرخی  اـیدربموأ  یف  رهن  هددـشملا * لادـلا  هلوأ و  حـتفب 
.هریثک كامسأ  هیف  دجوی  هرثکب و  هیبهذ  اروذش  لمحی  وه  ارتم و  نیعبس  یلا  نم 60  هضرع  لدعم  .ارتمولیک و  نوعبرأ  نانئام و 

ویرس هیالو  یلامش  یلا  تناک  اّدأ و  تیعد و ال  هیالو  ایلاطیا  هکلمم  یف  لعج  نویلوبان  هنطلس  یف  و 

[ مهادأ ]

لیمج لاق  هیلی  ام  وأ  دجنب  دوس  ماکآ  یه  يرکبلا * لاق  عضوم و  مسا  هنا  لصالا  یف  رکذ 

نیجه قرب  قربلا  نیمیلا  تاذ  واهلک  هریشعلا  اذ  الامش  نامج 
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نورق ّتشملا  نیعلل  حمسأ  یننتف و  مهادالا  نزواجت  املف 

[ نوتکنّدأ ]

نم ویراتنوأ  هعطاقم  نم  هیبونج  هیتنوک  نون * هرخآ  هدودمملا  ءاتلا  مض  فاکلا و  نونلا و  ناکـسا  اددشم و  هیناث  رـسک  هلوأ و  حـتفب 
ددـع .عبرم و  لیم  نیفلأ  وحن  اهتحاسم  .ویراـتنوأ  هریحب  نم  یقرـشلا  فرطلا  نم  برقلاـب  یتنیوک  نوج  یلع  اـهعقوم  هداـنک  لاـمعأ 
هریحب نیثالث  یلا  نیرـشع  نم  اهیف  .الیم و  نورـشع  نانثا و  هئام و  اـهلوط  .رـشع و  اـنثا  هئاـمثالث و  فلأ و  نورـشع  دـحا و  اـهناکس 

 .. الیم نوسمخ  اهلوط  ناف  ناغوناتسم  هریحب  اهلوطأ 

باشخالا عطق  هحالفلا و  اهیلاهأ  لاغشأ  مهأ  ناکسلا و  هلیلق  هیلامشلا  هثیدحلا  اهارق  و 

[ هّدإ ]

وحن 300 اهنکسی  هسفن  هئاضق  یف  نورتبلا  هیحانب  امهادحا  نانبل  یلامش  یف  ناتیرق  هطوبرم * ءات  هرخآ  اددشم  هیناث  حتف  هلوأ و  رسکب 
اضیأ هنراوملا  نم  سفن  وحن 200  اهناکس  ناورسک و  ءاضق  یف  یلفسلا  لیبج  هیحانب  هیناثلا  هنراوملا و  نم  سفن 

[ الاوّدأ ]

ددـع .جوسأ  نم  سوهوب  غربـتیک و  هعطاـقم  یف  هیرحب  هضرف  نیتدودـمملا  مـاللا  واولا و  حـتف  هددـشملا و  لادـلا  مض  هلوأ و  حـتفب 
کلذ ریغ  نارطقلا و  بشخلاب و  اهتراجت  سفن  فالآ  اهناکس 4 

[ نوتسیّدأ ]

یبرغلا بونجلا  یلا  دـهمار  نم  لایمأ  وحن 9  یلع  مدق  یلا 700  نم 600  اهلوط  .اسنرف  اریتلکنا و  نیب  شناـملا  رحب  یف  روخـص  یه 
هیدالیم هنـس 1757  یف  روخـصلا  کلت  یلع  هروهـشم  هرانم  تینب  دـق  .نفـسلا و  یلع  اـهنم  یـشخی  اـهعافترا و  دـنع  هاـیملا  اـهیطغت 
رجحلا بشخلا و  نم  تناـک  تمیقأ  هراـنم  لوأ  ـالیم و  دـعب 13  نم  اهرون  يری  احابـصم  اـهیف 16  یلا 90 و  امدـق  نم 80  اهعافترا 
عافترا دـیزی  هریثک  انایحأ  ابعـص و  ربلا  عم  لاصتالا  لعجت  اهدـنع  جاومالا  هدـش  هدـیدجلا و  هراـنملا  تینب  ذـئنیح  هاـیملا و  اهتمدـهف 

رهشأ هثالث  دازلا  نم  مهیفکی  ام  مهدنع  نیرومأملا  نم  هثالث  اهدنع  میقی  .جاجزلا و  رسکی  هرانملا و  عافترا  یلع  جاومالا 

[ نوسیّدأ ]

نابمشت و هریحب  ابرغ  اهدحی  تنومرف  نم  هیبرع  هییتنوک  نون * هرخآ  هعبـشملا  نیـسلا  مض  ادودمم و  اددشم  هیناث  رـسک  هلوأ و  حتفب 
هرذلا اهیف  رثکی  هبصخم و  اهیضارأ  اسفن و  اهناکس 23484  ددع  .اعبرم و  الیم  اهتحاسم 750  .رتوأ  رهن  اهیوری 
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قیرط اهیف  رمی  قورعلا و  يذ  ضیبالا  ماخرلل  هریبک  عطاقم  لماعم و  هلمج  اهیف  .فوصلا و  نبجلا و  نمـسلا و  رکـسلا و  هطاـطبلا و  و 
هیدیدح

[ الافیّدأ ]

تاذ جوسأ  نم  سوهاب  هعطاقم  یف  هضرف  نیتدودـمملا * ماللا  هیـسرافلا و  ءافلا  حـتف  ادودـمم و  اروسکم  هیناث  دـیدشت  هلوأ و  مضب 
.غربمتوغوأ هنیدم  نع  الیم  یبرغلا و 40  بونجلا  یبرغ  یلا  ملهکوتسا  نع  لایمأ  دعبت 205  .أفرم  هنیصح و  هعلق 

اهناکس ددع  .یلامـشلا  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 21  نوسمخ  هیناـمث و  یقرـشلا و  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 45  نیب 11  اهعقوم  و 
نارطقلا باشخالاب و  اهتراجت  مظعم  سفن و  فالآ  هعبرأ  وحن 

[ اردأ ]

طسوتملا رحبلا  یلع  هعقاو  هریدبأ  یعدت  تناک  اینابـسا  یف  هطانرغ  لامعأ  نم  هضرف  ادودمم * هثلاث  حتف  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  حتفب 
رکـسلا رمخلا و  مهتراجت  رثکأ  .سفن و  فالآ  هیناـمث  اهناکـس  ددـع  .هیرملا  نم  یبرغلا  لامـشلا  یبرغ  یلا  ارتمولیک  هفاسم 60  یلع 

صاصرلا نداعم  نم  ریثک  اهیف  زوللا و 

[ تیمردأ ]

یف راکدنوادخ  هیالو  نم  یـس  هرق  ءاول  یف  ءاضق  هبـصق  ءات * هرخآ  هدودمملا  میملا  رـسک  ءارلا و  حتف  لادلا و  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
دـعبت 110 تیمردأ  جـیلخ  نم  یقرـشلا  لـحاسلا  برق  هضرف  یه  .روکذـملا و  ءاوللا  زکرم  نع  هعاـس  رـشع  هیناـمث  دـعبت  .لوطاـنالا 

هقیقد نیرشع  عبس و  هجرد و  نیرشع  عبرأ و  یلامشلا و  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 32  نیب 35  هعقاو  لامشلا  یلا  ریمزأ  نع  ارتمولیک 
ءاستکا هطـساوب  رحبلا  نیب  اهنیب و  یتلا  هفاسملا  تعـستا  دـق  رهنأ و  هدـع  اهیورت  عقوملا  هنـسح  یه  .یقرـشلا و  لوطلا  نم  هیناث  و 45 

نم فلأتی  اهؤاضق  .صفعلا و  نوتیزلا و  فوصلا و  اهتراجت  مهأ  .نامزالا و  رورم  یلع  رهنالا  نم  هبلجتـسملا  لامرلاب  هیرحبلا  اـهتهج 
سفن فلأ  نیسمخ  وحن  اهیحاون  عم  اهناکس  ددع  .یحاون و  هلمج 

[ هنردأ ]

.دوسالا رحبلا  اقرـش  .ناقلب و  هجوخ  غاط و  هنیمأ  الامـش  اهدحی  .ابوروأ  هیکرت  نم  یلیا  مور  یف  هینامثعلا  هلودلا  تایالو  نم  هیالو  * 
همیدقلا هفارث  نع  هرابع  یه  و  غاطوتیسد ..  ابرغ  .لیبخرالا و  لیدنرودلا و  وأ  رمرم  رحب  هناتسالا و  هیالو  ابونج  و 
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هینامثعلا تایالولا  مهأ  نم  یه  اهمساب و  هیالولا  تیمس  یتلا  هنردا  هنیدم  اهتبصق  .ارتمولیک و  اهتحاسم 62788 

اهب تاباغلا  هریثک  اهلابج  .اـهریغ و  هنکرأ و  هجنط و  ادرا و  حـبرم و  رهنک  رهنأ  هدـع  اـهلک  اـهیوری  .ءاـضق و  یلا 36  هموـسقم  یه  و 
نم یحرلا و  رجح  رمرملا و  دـیدحلا و  اـهنم  جرخی  .اـهتعفنم و  یف  نداـب  تاـمامحک  هیندـعم  تاـمامح  اـهیف  .رجـشلا و  عاونأ  عیمج 

زرکلا و صاجآلا و  حافتلا و  انتکلا و  قدنبلا و  زوجلا و  زوللا و  هرهجلا و  نومکلا و  نویفالا و  نوسینالا و  هیالولا و  هذـه  تالـصاح 
.کلذ ریغ  بوبحلا و  فانصأ  خیطبلا و  قاردلا و  هنشولا و 

اهب عنـصت  .کلذ و  ریغ  هبرجالا و  تاداجـسلا و  تامارحلا و  هئبعـالا و  اـهب  عنـصتف  .فوصلا  نطقلا و  ریرحلا و  جـسنل  لـماعم  اـهب  و 
یلا هیالولا  هذه  مسقنت  فراعملا و  هراجتلا و  هعانـصلا و  هجئار  یهف  سرادـملا  نم  ریثک  اهیف  .قدانبلا و  عفادـملاک و  هیبرحلا  تالآلا 

.هیولأ هسمخ 

اهعیمج 2537059 ناکـس  ددـع  .ءاضق و  یلا 36  اـضیأ  هموـسقم  یه  یلوـنیلغ و  .غاـط و  روـفکت  .هیملـسأ و  .هبلق و  .هنردأ و  یه  و 
نویحیسم نوملسم و 

دعب ابوروأ  هیکرت  یف  هینامثعلا  ندـملا  نم  هنیدـم  یناـث  یه  .ءاـضقلا و  هبـصق  ءاوللا و  هیـالولا و  زکرم  یه  هنیدـم و  اـضیأ * هنردأ  و 
ادراو هجنط  حـبری و  رهنأ  هثالث  یقتلم  دـنع  یبرغلا  لامـشلا  یلا  هینیطنطـسقلا  نم  الیم  هفاـسم 130  یلع  هعقاو  یه  .هیلعلا و  هناتـسالا 
هینبالا نم  ریثک  اهب  .هروسم و  هعبرم  همیدـق  هعلق  یلامـشلا  اهبناجب  .هرـضاملا و  نانجلا  اهللختت  اهب و  قدـحی  میدـق و  روس  اهب  طـیحی 

هینیطنطـسقلا تحتتفا  نیح  یلا  هیرجه  هنس 768  نم  هینامثعلا  نیطالسلل  ناک  يارس  یکـسأب  روهـشملا  یکلملا  رـصقلا  اهنم  .هرخافلا 
عماج یناثلا و  میلـس  ناطلـسلا  عماج  اهلمحأ  نیطالـسلل  هعـست  اهنم  .اعماج  نیعبرأ  نم  رثکأ  تایارـس و  هلمج  اـضیأ  اـهب  هنس 807 و 

رجحلا نم  هدمعأ  اهدضعت  هریبک  هبق  هل  .امدق و  نیرشعب  ایفوص  ایجآ  عماج  نم  یلعأ  میلس  ناطلسلا  عماج  ناف  .یناثلا  دارم  ناطلـسلا 
.بق عبرأب  ثالثلا  هتاهج  نم  نیزم  هراد  نحص  .هیبلول و  ملالس  تاذ  لکشلا  هعیدب  نذآم  عبرأ  یقامسلا و 

اریبک و اقدـنف  نوسمخ  نانثا و  اهیف  هعاس و  عبر  وحن  اهاشمم  لوط  یتلا  اشاب  یلع  قوس  امهنـسحأ  ناتللا  ناـتمیظعلا  ناـقوسلا  اـهیف  و 
هدع هفوقسم و  ءام  هانق  هجنط و  رهن  یلع  رسج 
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فوصلا ریرحلا و  جسنل  لماعم  هیالولل و  هعبطم  تاناختـسخ و  ءارقفلل و  اهیف  خبطی  خباطم  سرادم و  نالبـس و  عماوج و  تامامح و 
دالبلا يدـحا  اهنال  يدـنفالنم  زکرم  اهیف  .تاناویحلا و  راـهزالا و  راجـشالا و  هریثک  هتبتم  هبـصخ  اهیـضارأ  درولا و  ءاـم  جارختـسا  و 
نانوی ثلثلا  مهنم  .سفن  فلأ  وحن 150  اهناکس  ددع  .هبلق و  .هنردا و  .هتسورب و  ماشلا و  رـصم و  یه  .یملعلا و  قیرطلا  یف  سمخلا 

هلمج اهنم  ناتـسب  نم 500  رثـکأ  دـجوی  حـیرم  رهن  هفـض  یلع  .کـلذ و  ریغ  .جـنرفأ و  دوهی و  نمرأ و  كارتأ و  نوقاـبلا  راـغلب و  و 
ماـیأ هدـیدش  كراـعم  هلمج  اـهیف  ثدـح  دـق  بیجع و  خـیرات  هیرکـسع و  هیراـجت و  همیظع  هیمها  هیـالولا  هذـهل  .درولل و  نیتاـسب 

يرخأ ترج  .سوینیکیل و  یلع  نیطنطـسق  رـصیقلا  اهیف  رـصتنا  هعقاو  اهیف  تثدح  دالیملا  دعب  هنس 324  یفف  .نییلـصلا  نیینامورلا و 
اهنم تارم  هدع  ترصوح  دق  نییطنزیبلا و  یلع  نویفالسلا  رـصتنا  هنس 551  .سیلاف و  روطاربمالا  یلع  نویثوغلا  اهیف  رصتنا  هنس 378 
هنـس .زیلکنالا  اهلخد  .هونع و  اهوذخأ  نویراغلبلا و  اهحتتفا  هنـس 922  رافالاب و  نوفرعی  هرباربلا  نیینوهلا  نم  موق  اهرـصاح  هنس 586 

نویراغلبلا و لوالا  نیودوب  کلملا  اهیف  مزه  هنس 1205  .ینانویلا و  روطاربمالا  عم  هدهاعم  کیردیرف  اهیف  دقع  هنس 1190  1189 و 
هؤانب و مت  هنس 768  یف  هقیتومید و  یف  میقی  ناک  رصقلا و  ءانب  رمأ  لوالا و  دارم  ناطلسلا  اهیلع  یلوتـسا  هیرجه  هنس 763  .هورسأ و 
دونجلا و هیلع  تلوتسا  هنس 857 و  یلا  هدعب  هئافلخل  ارقم  رـصقلا  یقب  هینامثعلا و  هنطلـسلل  ازکرم  هنیدملا  لعج  دق  ناک  هیلا و  لقتنا 

هنردا هدهاعمب  هفورعملا  هدهاعملا  بجومب  هنسلا  سفن  یف  اهنم  اوجرخ  مث  هنس 1245  هیسورلا 

[ هتیموردأ ]

دالب یف  تناک  هضرف  ثینأتلا * ءات  هرخآ  هحوتفم  ءات  اهدعب  هدودمملا  میملا  رسک  هعبـشملا و  ءارلا  مض  لادلا و  ناکـسا  هلوأ و  حتفب 
هناجاطرف نع  ارتمولیک  دـعبت 130  لالغالا  هریثک  اهتیالو  یف  ضرفلا  مظعأ  نم  تناک  نویقنیفلا و  اـهانب  هیلامـشلا  اـیقیرفا  نم  سنوت 

هنس 74 هیقیرفا  ازغ  ام  دنع  اهب  لح  هنال  رصیق  سوناینتسی  اهممر  مث  .نویلادنولا  اهبرخاف  هیلهالا  هینوبلا و  بورحلا  یف  تلخد  .برغلا 
کلذ دعب  تحمنا  مث  برعلا  نم  نییبطرقلا  مایأ  یلا  هفورعم  هعستملا  اهراثآ  تیقب  دعب و  امیف  تبرخ  مث  .دالیملا  لبق 
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هسوسوأ همامحب  نآلا  هفورعملا  هنیدملا  اهعضوم  تینب  و 

[ ایردأ ]

یلع هیقدنبلا  نم  ویفور  هیالو  یف  ایلاطیا  ندم  مدقأ  نم  هنیدم  هعبـشم * هحوتفم  ءای  اهدـعب  ءارلا  رـسک  لادـلا و  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
کلتب ادوأ  هیالولا  کلت  رهنأ  ناضیف  .همسن و  فلأ  وحن 13  اهناکس  یبرغلا  بونجلا  یلا  سیق  نم  الیم  هفاسم 30  یلع  وکنایب  هعرت 

تناک نأ  دـعب  هنم  ـالیم  هفاـسمب 14  هنیدـملا  نع  ادـیعب  رحبلا  لـعج  رهنـالا  کـلتب  لومحملا  بارتلا  نأ  ناـمک  بارخلا  یلا  دـالبلا 
موق هنیدـملا  هذـه  سـسأ  اهریغ ..  هیناـمورلا و  همیدـقلا  راـثآلا  فحتلل و  روهـشم  لـحم  اـهیف  .هیفقـسأ و  یـسرک  یه  هل و  هقـصالم 

دالیملا لبق  هنس 213  .دالیملا و  لبق  عباسلا  نرقلا  یف  هیلفلا  لهأ  اهیلع  یلوتسا  .دالیملا و  لبق  هنس 1376  هرورنالا  همأ  نم  نورجاهم 
یتآلا کیتایردالا  رحب  بسنی  هنیدملا  هذه  یلا  اهنم و  امسق  اوبرخ  نوینامورلا و  اهیلع  یلوتسا 

[ کیتایردأ ]

نم اـسمنلا  اـبوروأ و  هیکرت  برغلا و  نم  اـیلاطیا  نیب  عقاو  طـسوتملا  رحبلا  نم  عرف  وـه  و  هیقدـنبلا * جـیلخ  وأ  اـیردا  رحب  هل  لاـقی  و 
هنکل الیم  هضرع 130  لدعم  لیم و  وحن 500  هسیرت  جیلخ  سأر  یلا  ینانویلا  رحبلاب  هلصوی  يذلا  وتبارتا  قیضم  نم  هلوط  .قرـشلا و 

اهیف سیل  هیماحأ و  هلهـس و  هیبرغلا  هلحاوس  رثکأ  .حبداوب و  اهمظعأ  رهنأ  هلمج  هیف  بصت  .تاهجلا و  عیمج  یف  ضرعلا  اذـه  غلبی  ال 
جـیراعت و تاذ  هلئامف و  هیقرـشلا  لحاوسلا  امأ  .هیمهالا و  همیدـع  هلیلقف و  اهئفارم  امأ  .اینودـیرفنم و  جـیلخ  الا  همهملا  ناـجلخلا  نم 

هدـیدع یناوم  عرت و  ناوجا و  ناـجلخ و  اـهنیب  رزح  هدـع  رحبلا  اذـه  یف  .ایـساملد و  اـبرتسا و  یف  صوصخلا  یلع  هریثـک و  روـخص 
.ایرتسا یف  الوب  .هسبرت و  اهرهشأ 

قوعت روخص  هریغص و  رزج  هدع  رحبلا  اذه  یف  دجوی  .یلامشلا و  هفرط  یف  امه  هیقدنبلا و  هسیرت و  هئطاش  یلع  هعقاولا  ندملا  مهأ  و 
هرثک هطـساوب  رطخلا  ریثـک  هناـف  ءاتـشلا  یف  هفـالخب  لـیلق  رحبلا  اذـه  رطخ  فیـصلا  لـصف  یف  .تـالحملا و  ضعب  یف  نفـسلا  ریـسم 

یف دتـشن  یه  هیلاطیالا و  لحاوسلا  هاذاجم  یلع  هدـحاو  هعفد  بهت  اهناف  یقرـشلا  لامـشلا  یقرـش  نم  بهت  یتلا  اصوصخ  فصاوعلا 
نؤجتلیف بیرق  ءونلا  نأ  اوملع  نوحمالملا  هآر  اذاف  ایساملد  لابج  ریداحأ  یطغی  ضیبأ  قرفتم  بابـض  ابلاغ  اهقبـسی  ءاتـشلا و  رخاوأ 

نیمأ ناکم  یلا  الاح 
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دیزی ارتمیتنـس و  دـحاو و 30  رتم  یلا  ارتمیتنـس  نم 33  الا  عفترت  ههاـیم ال  نـال  نادـجوی  اـملقف  رحبلا  اذـه  یف  رزجلا  دـملا و  اـمأ  و 
کیتایردالا یلا  طسوتملا  رحبلا  هایم  لخدـت  یقرـشلا و  بونجلا  نم  حایرلا  بوبهب  هایملا  مکارتت  ثیح  جـیلخلا  هیلخاد  یف  عاـفترالا 

اما .هئطاوش و  لک  یلع  رمتـسم  رایت  کلذ  نم  ثدـحیف  ایلاطیا  لحاوس  هعبات  هیبرغلا  ههجلا  نم  هنم  جرخت  هیقرـشلا و  لحاوسلا  هعباـت 
امأ .هیفدـص و  هیـسلک و  هیماخر و  داوم  نم  بکرم  هرعق  نأ  رهظی  یکیتنلتالا و  سوناـیقوالا  هحولم  نم  دـشأ  یهف  رحبلا  اذـه  هحولم 

نم 12 لقأ  هسیرت  جـیلخ  نم  میظع  مسق  یف  هیقدـنبلل و  هلباقملا  تالحملا  یف  هنکلوب  رهن  بصم  ایـساملد و  نیب  هماـق  وهف 22  هقمع 
ابیرقت هدحاو  هعفد  بونجلا  یف  هقمع  دادزی  مث  امدق 

[ نایردأ ]

.اسفن اهناکس 8428  ددع  .اکیرما  نم  ناغیشم  هیالو  یف  هیتنوک  هنیدم  نون * هرخآ  هدودمملا  ءارلا  رـسک  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  حتفب 
ءاملا هطساوب  رادت  یتلا  تابکرملا  لمع  دیدحلا و  ساحنلا و  بصل  هریثک  لماعم  اهبناجب  يذلا  رهنلا  یلع  و 

[ هنایردأ ]

رثأ نم  نآلا  اهل  سیل  سوبملوأ و  لبج  حفس  دنع  سکادیر  رهن  یلع  هعقاو  اینینیب  یف  همیدق  هنیدم  * 

[ دلوفسدأ ]

بـصل لماعم  اهیف  .همـسن و  اهناکـس 4000  .یقرـشلا  لامـشلا  یلا  ایناتـسیرک  نم  ارتمولیک  دـعب 53  یلع  هـعقاو  جورن  یف  هنیدــم  * 
نآلا كرت  هنکل  كانه  ندعم  نم  بهذ  اهنم  جرختسی  ناک  .دیدحلا و 

[ رغدإ ]

یف .عبرم و  لیم  اهتحاسم 600  .هدحتملا  تایالولا  یف  زبونبلا  نم  هیقرـش  هیتنوک  ءار * هرخآ  نیغلا  حتف  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  رـسکب 
ریعـشلا و هرذـلا و  نافوشلا و  حـمقلا و  اـهتالوصحم  مهأ  .هبرتلا و  هدـیج  یه  همـسن و  اهیلاهأ 41450  ددـع  ناک  تآاـصحالا  ضعب 

اهتبـصق لماعم و  هلمج  اهیف  .کلذ و  ریغ  رقبلا و  منغلا و  لیخلا و  اهیـشاوم  نم  .فوصلا و  نمـسلا و  سبایلا و  شمـشملا  هطاـطبلا و 
سیراب

[ وفدأ ]

یلع رـصم  دیعـص  نم  هنیدم  یه  لاق  هرئادلا و  یف  یناتـسبلا  لصالا و  یف  اهرکذ  هدودـمملا * ءافلا  مض  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  مضب 
هقیقد هجرد و 33  نیب 30  یه  .یقرشلا و  بونجلا  بونج  یلا  هبیث  نم  الیم  نیسمخ  رسیالا و  لینلا  یطاش ء  نم  نیلیم  وحن 
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اهب .هریغ و  فزخلل و  لماعم  اهیف  سفن  یفلأ  وحن  اهناکس  ددع  و  یلامشلا ..  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 58  یقرشلا و 24  لوطلا  نم 
امدق و هضرع 17  اباب  ربکألا  لکیهلا  لخدـم  ناک  .همیدـقلا و  هینوعرفلا  تایانبلا  لکـش  یلع  سومیلطب  امهانب  نالکیهل  هبیجع  راثآ 

هتحاسم .سدقملا  اهرخآ  عداخم  هدع  لکیهلا  لخاد  امدق و  هضرع 37  امدق و  امهنم 134  لک  لوط  نیدومع  نیب  امدق  هعافترا 50 
.مون دوبعملا  لاثمت  ناک  امدق  یف 17  امدق   33

لاثملا اذه  .تاوامـسلا و  یف  یمویلا  سمـشلا  مدقت  یلع  لدت  هیفیلغوریه  تاباتک  ناردجلا  یلع  هخماش و  ناردـج  کلذـب  طیحی  و 
هیرصملا لکایهلل  قاب  لاثم  مظعأ  وه 

[ بلدإ ]

نیمرس و احبرأ و  یحاون  یلع  لمتشیف  ءاضقلا  امأ  بلح  ءاول  یف  اهمساب  ءاضق  هبـصق  ماللا * رـسک  لادلا و  ناکـسا  هزمهلا و  رـسکب 
یه هعاس و  رادـقم 12  اـهنع  دـعبت  بلح  یبرغ  یف  هعقاو  هبـصقلا  .تویبلا و  نم  ریثـک  یلع  يوتحت  يرق  یلع 104  نیرـصم و  هرعم 
مهأ .ءاملا و  بیط  ءاوهلا و  هدوجب  روهشم  قهاش  لبج  وه  نیعبرالا و  لبج  هیاورلا و  لبج  هل  لاقی  لبج  حفـس  یف  هعقاو  ءاوهلا  هدیج 

سفن فلأ  رشع  هعبرأ  اهسوفن  ددع  رصحلا و  تیزلا و  اذک  هرثکب و  اهیف  عنـصی  يذلا  نوباصلاب  هامح  صمح و  بلح و  عم  اهتراجت 
هردلا و ریعشلا و  حمقلا و  اهتاعورزم  نم  نوتیزلا و  رجـش  صوصخلا  یلع  راجـشالا  تابنلا و  هریثک  هبرتلا  هدیج  ءاضقلا  اذه  ضرأ  و 
هنـشولا و قتـسفلا و  نامرلا و  نیتلا و  بنعلا و  زوللا و  ءاثقلا و  رایخلا و  روجعلا و  خیطبلا و  اههکاوف  نم  نطقلا و  نابلجلا و  سدعلا و 

فلأ وحن 50000  هناکـس  ددع  هفیرـش  نفادم  همیدـق و  راثآ  ضعب  ءاضقلا  اذـه  یف  دـجوی  نوتیزلا و  اهتالوصحم  مهأ  کلذ و  ریغ 
نوملسم نوقابلا  دوهی و  نویحیسم و  مهنم  فلأ  وحن  دجوی  همسن 

[ غربسلدأ ]

الونویرک نم  هیراجت  هریغص  هدلب  نیغ * هرخآ  ءارلا  ناکسا  هدحوملا و  ءابلا  رسک  نیسلا و  ماللا و  ناکـسا  هیناث و  رـسک  هلوأ و  حتفب 
سفن وحن 1400  اهناکس  ددع  .یقرشلا  لامشلا  قرش  یلا  الیم  هسیرت 12  نع  دعبت  هیدیدحلا  قیرطلا  یلع  اهعقوم  .اسمنلا  لامعأ  نم 

ماخر عطاقم  يرجح و  محف  قبیز و  نداعم  اهیحاون  یف  هیعیبط و  رئاغم  هبیجع و  تاریحب  اهب  و 
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[ هدیلدأ ]

نع دـعبت  ایلارتسوأ  یبونج  یف  هنیدـم  ثینأتلا * ءاه  هرخآ  هیناثلا  لادـلا  حـتف  ءایلا و  ناکـسا  ماللا و  حـتف  هیناـث و  رـسک  هلوأ و  حـتفب 
سفن و فلأ  نم 30  اوحن  نون  تربلا  هدیلدأ و  تروی  عم  اهناکـس  ددع  لایمأ ..  هتـس  وحن  ناسنق  ناس  جـیلخ  نم  یقرـشلا  یطاشلا ء 
هیرجه و هنس 1252  تسـسأ  دق  و  هرئاد ..  فصن  لکـش  یلع  لالت  اهب  طیحی  یبونج و  یلامـش و  نیمـسق  یلا  سنروت  رهن  اهمـسقی 
بهذـلا و ساـحنلا و  صوصخلا  یلع  نداـعملا  بوبحلا و  فوصلا و  نم  ریثک  اـهنم  جرخی  سئاـنک و  هقزأ و  تاـحاس و  هدـع  اـهیف 
فذخلا و عمشلا و  نوباصلا و  غبتلا و  دیدحلا و  ساحنلل و  لماعم  اهیف  و  هربیل ..  نییالم  عبس  نم  رثکأ  ایونـس  غلبت  فوصلا  تارداص 
یبونجلا و 70 ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 15  نیب 67  یبونجلا  دمجنملا  سونایقوالا  یف  هریزج  اضیأ  هدیلدأ  و  کلذ * ریغ  دـلجلا و 

جلثلاب هوسکم  لابج  اهرثکأ  هیرجه و  هنس 1247  وکسیب  ناطبقلا  اهفشتکا  یبرغلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 35 

[ اوامدأ ]

ایقیرفا نم  نادوسلا  دالب  هیلخاد  یف  هعقاولا  دـالبلا  لـمجأ  نم  هنیدـم  یه  نیتدودـمملا * واولا  میملا و  اذـک  لادـلا و  هزمهلا و  حـتفب 
لامـشلا یلا  یبرغلا  بونجلا  نم  اـهلوط  یقرـشلا  لوطلا  نم  هجرد  و 17  یلامـشلا و 12  ضرعلا  نم  تاـجرد  و 10  نیب 5  یطسولا 
ناطلـسل عضاخ  وه  اوامدأ و  مکاح  اهیف  میقی  ناکـسلا  نم  افلأ  یلع 12  يوتحت  هنیدـم  یه  و  الوی ..  اهتبـصق  الیم و  وحن 70  یقرشلا 

لاقی هتالفلا  ءاسؤر  نم  عاجش  دئاق  یضاملا  نرقلا  یف  اهحتف  هفلتخم  ممأ  نم  هینثو  اهرثکأ  هعبت  تاذ  هیمالسا  هکلمم  یه  و  اوطقس .. 
امأ تاراـغلا ..  نش  بورحلا و  مهبأد  دـالبلا  کـلت  یف  یلاـهالا  و  هنبا ..  هیرجه  هنس 1268  اهمکاح  ناک  همـساب و  تیمـسف  امادا  هل 

یطسولا هیقیرفا  دالب  لمجأ  نم  یه  نوینثو و  اهیلاهأ  لالقتسالا و  لک  هلقتـسم  یهف  يونب  رهن  نم  هیلامـشلا  ههجلا  یف  هعقاولا  دالبلا 
لابج هلمج  اـهللختی  مدـق  اـهعافترا 1500  غلبی  یتح  بونجلا  ههج  یلا  اجیردـت  عفترت  هحطـسم  لاـمجالاب  یه  رهنـالا و  اـهیف  رثـکت 

نم و  خویشلا ..  نم  هعبس  مهدوسی  نولقتسم  نوینثو  موق  هنکـسی  الیم  نیعبرأ  وحن  هطیحم  مدق و  هعافترا 9000  اکیتنلتا  لبج  اهربکأ 
( لوأ مجنم -  23  ) نم لیفلا  مهدنع  رثکی  هراح و  عیبانی  مهدنع  دجوی  زوملا و  نطقلا و  زوجلا و  هطنحلا و  مهتاعورزم 
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هبـشی هییدـثلا  تاناویحلا  نم  وه  ویألا و  ناویحب  مهدـنع  فورعملا  ناویحلا  اـهتاناویح  برغأ  رفـصالا و  بهـشالا و  دوسـالا و  نوللا 
هثالث هعافترا  غلبی  ناریثلا ال  نم  عون  مهدنع  دـجوی  هیتفـض و  یلع  شیـشحلا  یعری  اهنم و  جرخی  رهنالا و  یف  شیعی  يرحبلا  لجعلا 

یبل و اهنومـسی  نطقلا  نم  هجوسنم  دادق  مهدوقن  و  دیدحلا ..  عاونأ  نسحأ  مهدالب  دـیدح  وروتوم و  هنومـسی  نوللا  بهـشأ  مادـقأ 
دلجلا نم  هدـقالا  يرعلا  نولـضفیف  نوـینثولا  اـمأ  هفیظن  هدـیج و  سبـالم  نوـسبلی  مهنم  نوملـسملا  مهدـنع و  همیظع  همیق  نوباـصلل 

باضخلل سیل  یلفـسلا و  هفـشلا  یف  اهقلعت  ددـحم  سأر  تاذ  هقیقر  هیندـعم  هحیفـص  مهئاسن  یلح  ربدـلا و  لـقبلا و  یلع  هدودـشم 
یف مهنومدختـسی  دبع  فلأ  مهنم  کلامل  ناک  امبر  یتح  مهدـنع  هعـستم  هّیقرلا  هرفـصلل و  هبراضلا  هرمحلا  نهنول  نهدـنع و  دوجو 

یشاوملا لیخلا و  ادع  دبع  فالآ  هیزج 5  ایونس  ذخأی  دالبلا  کلت  مکاح  هعارزلا و  هحالفلا و 

[ سمدأ ]

الیم اهتحاسم 530  هیبونج  هعطاقم  دنلیرام  دودح  یلع  اینافلـسنب  یف  هیبونج  هعطاقم  نیـس * هرخآ  میملا  ناکـسا  هیناث و  هلوأ و  حتفب 
عباطم و عبرأ  سئانک و  هلمج  اهب  نمـسلا و  هرذلا و  حمقلا و  اهلیـصاحم  نم  و  اسفن ..   25 هنس 1267 981 ، اهناکـس  ددع  ناک  اعبرم 
رتشاب و اهتبصق  اعبرم و  الیم  اهتحاسم 440  یبیـسیسیم  یف  هیبرغ  هیبونج  هعطاقم  سمدأ  و  ذیمالتلا * نم   6 اهیف 209 ، سرادم  هلمج 
نطقلا و هرذـلا و  هطاـطبلا و  اهلیـصاحم  نم  و  سوفنلا : نم  و 18  وحن 106 ، هنـس 1267  اوناک  اهلهأ  هیالولا و  یف  هنیدـم  مظعأ  یه 
هبـصخم و اهتبرت  باشخالا و  باضهلا و  هریثک  یه  ویاهوأ و  یف  هیبونج  هعطاقم  اضیأ  سمدأ  و  بصخلا * هدوجلا و  هیاغ  یف  اهتبرت 

نایدنا نم  هیقرش  هعطاقم  اضیأ  سمدا  و  نمسلا * هطنحلا و  هرذلا و  اهتالوصحم  اسفن و   18 وحن 833 ، هنس 1267  اهناکس  ددع  ناک 
هطنحلا و هرذلا و  اهلیصاحم  نم  اسفن و   5 اهناکس 791 ، ددع  ناک  هبصخم و  اهتبرت  اعبرم  الیم   3 اهتحاسم 248 ، ویاهوأ  دودح  یلع 

فوصلا نمسلا و  شیشحلا و 

[ میّمدأ ]

هبقع هب * تیمس  رمحأ  هانعم  مودأ و  وأ  مدأ  عمج  هیناربع  هظفل  میم  هرخآ  هعبـشملا  هروسکملا  میملا  دیدشت  هیناث و  مض  هلوأ و  حتفب 
ندرالا يداو  احیرأ و  نم  هیدؤملا  قیرطلا  هیف  رمت  يذلا  يداولا  نم  هیبونجلا  ههجلا  یلا  لاجلجلا  هاجت  هعقاو  قیرط  وأ 
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نوظفاحم هیف  عضو  نصح  كانه  میقأ  اذل  قیرطلا و  عاطق  كانه  هکفـسی  ناک  يذلا  مدـلا  نم  مسالا  اذـهب  تیمـس  میلـشروأ ..  یلا 
لیبسلا ءانبأ  هیاقول 

[ نوسنمدإ ]

ددع و  اعبرم ..  الیم  اهتحاسم 522  اریب ..  نیرغ و  ارهن  اهیضارأ  یقـسی  یکوتنک  طساوأ  یف  هعقاو  هیتون  هیناث * ناکـسا  هلوأ و  رـسکب 
منغلا رقبلا و  لیخلا و  اهتاناویح  نم  غبتلا و  بوبحلا و  تبنت  هدیج  اهتبرت  وتسم و  ریغ  عفترم و  اهحطسم  اهناکس 4459 

[ همدأ ]

اهب صاخ  کلم  اهل  ناک  یلاعت و  هّللا  اهبلق  یتلا  لهـسلا  ندم  نم  هنیدم  هطوبرم * ءات  اهرخآ  میملا  حتف  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
یمذأ يدرولا  نبا  یف  امدا و  بهذلا  جورم  یف  همدا و  کلمب  فرعی 

[ اوربندإ ]

نوج نع  دعبت  اهمـساب  هعطاقم  هبـصق  یه  ایتوکـسا و  نم  هنیدـم  ءارلا * هدـحوملا و  ءابلا  مض  نونلا و  ناکـسا  هیناث و  هلوأ و  رـسکب 
هکـسلا یف  الیم  داتعملا و 399  قیرطلا  یف  یبرغلا  لامـشلا  لامـش  یلا  ندـنل  نع  ـالیم  بونجلا و 357  ههج  یلا  نیلیم  وـحن  ثروـف 

ددع .یبرغلا و  لوطلا  نم  قئاقد  هجرد و 3  یلامشلا و 11  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 57  نیب 55  اهعقوم  هریبکلا  هیلامشلا  هیدیدحلا 
هیبرغلا ههجلا  یف  هیهتنم  طسولا  یف  هعقاولا  همکالاب  ابرغ  اقرـش و  هدـتمم  هلباقتم  ماکآ  هثالث  یلع  هینبم  یه  سفن و  اهناکس 196500 

فرط یف  اوربـندا و  هعلق  هلتلا  کـلت  یلع  تینب  دـق  امدـق و  رحبلا 443  حطـس  نع  اهعافترا  نیدادـف و  هعبـس  اـهتحاسم  هریبک ..  هلتب 
هلیلق اهنم  الا  هرـشعلا  یلا  انایحأ  لصت  تاقبط  همیدـقلا  اهتویب  هیمومع و  هینبأ  هلمج  اهیف  اـضیأ و  دریلوه  رـصق  يرت  یقرـشلا  همکـالا 
دیدج زرطب  هنس 1182  تینب  یه  نیرسجب و  هدیدجلا  هنیدملاب  لصتم  اهنم  یبونجلا  مسقلا  و  یلاهالا ..  کیلاعـص  اهنکـسی  ماظتنالا 

هرضخلاب و هفنتکم  هفیرط  هینبأ  هتمق  یف  نوتلک  لت  یمـسی  روخـص  وذ  عفترم  هنیدملا  یقرـش  یلا  همظنم و  هلیمج  قاوساب  يوابوروأ 
عم هیقدنب  عسی 30000  هحلـسألل  لحم  اهیف  يدـنج و  یفلأ  عست  یه  افینم و  انـصح  تسیل  مظتنم و  ریغ  اهؤانبف  هعلقلا  امأ  راـهزالا .. 
یف عقاولا  دوریلوه  رـصق  و  سداسلا ..  اسمج  کلملا  يرام  هکلملا  اهیف  تدـلو  تناک  هعاـق  هعلقلا  نم  یلفـسلا  هقبطلا  یف  اـهمزاول و 

.امدق عبرالا 94  اهبناوج  نم  لک  ولع  هعبرم  هحاس  هطسو  یف  ایاوزلا  عبرم  وه  هنس 935 و  یف  ینب  هنیدملا  نم  یقرشلا  مسقلا 
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هینبأ هدع  هروکذملا  هنیدملا  یف  ایستوکسا و  كولم  روص  اهنا  نظی  هروص  وحن 100  اهیف  روصلا  هعاق  یمست  رصقلا  یف  هعاق  ربکأ  و 
مکبلا مصلا و  نایمعلا و  میلعتل  رخآ  ماتیألا و  هیبرتل  لحم  تایافـشتسم و  هرح و  سرادم  سئانک و  هلمج  اهنم  هثیدح  همیدق و  هرخاف 

اهیضارأ دئارج و  لماعم و  عئانـص و  هلمج  اهیف  طخ و  دلجم  هعوبطم و 500  دلجم  فلأ  یلع 120  يوتحت  هبتکم  هیلک و  هسردـم  و 
328 اهناکـس 335 ، ددـع  و  اعبرم ..  الیم  اـهتحاسم 767  رحبلا ..  لـحاس  یلع  هعقاو  ایـستوکسا  نم  هیتنوک  اوربتدا  و  بصخلا * هلیلق 

.صمحلا هطاطبلا و  لوفلا و  ریعشلا و  حمقلا و  اهتالغ  رثکأ  .هنقتم و  اهعرازم  هبصخم و  اهیضارأ  اسفن و 

هعستم ریغ  اهیف  لماعملا  هرئاد  رهنأ و  هدع  اهیف  یقامسلا  یلکلا و  رجحلا  يرجحلا و  محفلا  اهنداعم  نم  و 

[ رودأ ]

ارتمولیک هارجم 294  لوط  ینیریب ..  توه  هعطاـقم  نم  تیلاـمروت  یف  روغیب  لاـبج  نم  جرخی  یبرغلا  بوـنجلا  یلا  اـسنرف  یف  رهن  * 
اعفدم یلا 40  نم 30  اهلومحم  یتلا  نفسلا  ریسل  حلصت  ارتمولیک  اهنم 112 

[ میارودأ ]

ضرالا نم  عفترم  یلع  هریبک  هیرق  یه  یتلا  ارود  یه  میارودأ  نأ  یلا  موسنبور  بهذ  و  ذوهی ..  یف  ماعبحر  اـهانب  هنیـصح  هنیدـم  * 
لیلخلا يأ  نوریح  ّیبرغ 

[ سدرودإ ]

نم اهب  فوطی  اـسفن   7 اهناکـس 565 ، ددـع  و  عبرم ..  لیم  اـهتحاسم 200  یقرـشلا ..  بونجلا  یلا  اـکیرما  نم  يوینلا  یف  هیتـنوک  * 
حمقلا و اهتلغ  مهأ  .هبصخم و  نکامأ  تاباغ و  اهیف  یقرـشلا : بونجلا  نم  شابو  نوج و  اهب  لصتی  ساب و  نوب  نوج  هیقرـشلا  ههجلا 

منغلا رقبلا و  لیخلا و  یشاوملا  نم  اهیف  غبتلا و  هطاطبلا و  هرذلا و 

[ زودأ ]

یقرـشلا و لامـشلا  یلا  يرجی  سلطأ و  لبج  نم  جرخی  هیقیرفا  نم  رئازجلا  دالب  یف  رهن  ياز * هرخآ  ادودمم  هیناث  مض  هلوأ و  حتفب 
ارتمولیک هفاسم 185  عطقی  نأ  دعب  هیاجب  نم  برقلاب  طسوتملا  رحبلا  یف  بصی 

[ مودأ ]

یمست تناک  و  هرمحلا ..  یلا  براض  اهنول  نأل  وأ  قاحـسا ) نب  وسیع   ) يأ مودأ  مساب  دالبلا  هذه  تیمـس  رمحأ  اهانعم  هیناربع  هظفل 
نویلصالا دالبلا  لهأ  ناک  و  هیضارأ ..  هرع  هرثکل و  رعوم  ریعس  ینعم  نییروحلا و  دج  ریعس  یلا  هبسن  ریعس  لبجب  امیدق 
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همع یه  یتلا  ریعـس  هنبا  عانمت  جوزت  وسیع  ینب  ربکأ  زافیلا  نا  مث  روکذـملا : ریعـس  دیعـص  وه  يروح و  یلا  هبـسن  نییروح  نومـسی 
ضرأ وسیع  كرت  قاحـسا  یفوت  امل  و  مودأ : ضرأ  نم  هیبرغلا  ههجلا  اونکـس  نیذـلا  هقلاـمعلا  دـج  وه  قیلمع و  هل  تدـلوف  يروح 

نم هراشا  دافتـسی  و  مهدالب ..  اونکـس  مهودابأ و  نییروحلا و  اودرط  كانه  هونب  رثاـکت  اـمل  و  ریعـس : لـبج  یلع  یلوتـسا  ناـعنک و 
یلع يأ  هلیا  یلا  اـهنم  عینرب و  شداـق  یلا  انیـس  هریزج  هبـش  نم  لیئارـسا  ونب  اـهعطق  یتلا  قیرطلا  یلع  هعقاو  دـالبلا  کـلت  نا  هاروتلا 
ناک هلیا و  جیلخ  نم  یلامشلا  بناجلا  یلع  اهعقوم  ناک  یتلا  هلیا  یلا  ابونج  هدتمم  تناک  ریبکلا و  هبرعلا  يداو  نم  یقرـشلا  بناجلا 

ضرأ لوح  اوربع  اقرـش و  اوقلطنا  هلیا  اوزاتجا  ام  دـنع  نیلیئارـسالا  نال  کلذ  نم  رثکأ  دـتمت  مل  اـهنا  رهاـظلا  و  نییمودـالل ..  هضرف 
یف شداق  نم  باهذـلا  یلا  کلذ  مهأجلاف  اهب  رورملا  نع  نویلیئارـسالا  یهن  یتلا  بآوم  دالب  عقوم  مودأ  لامـش  یلا  ناک  و  مورأ ،،

تناک و  ءاسحالا ..  يداوب  اثیدـح  یمـسملا  وه  ناـک  اـمبر  دراز و  يداو  ناـک  مودأ  بآوم و  دـالب  عقوم  مودأ  نم  یبونجلا  فرطلا 
وأ هیقیقحلا  مودأ  یه  یلوالاف  هیقیلامع  يرخالا  هیلبج و  یلوالا  یمست  نیتعطاقم  یلا  مودأ  سوفیسوی  مسق  دق  و  هیلبج ..  ادالب  مودأ 

اهیلع یلوتـسا  مث  هقلامعلا  نطوم  لصالا  یف  تناک  هیتلاب  نآلا  هامـسملا  نیطـسلف  یبونج  یلا  هعقاولا  دالبلا  یه  هیناـثلا  ریعـس و  لـبج 
وه ءاسحالا و  يداو  نم  ئدتبت  یه  لابیج و  اهنم  هیلامـشلا  یمـست  نیتعطاقم  یلا  نآلا  همـسقنم  مودـلا  لابج  هلـسلس  مث  نویمودألا ،،

هیعیبـطلا مودأ  هیفارغج  نا  مث  هارـشلا ،، یمـست  هیبونجلا  هعطاـقملا  و  اـهنم ،، برقلاـب  وأ  ارتـب  دـنع  یهتنت  ءامدـقلا و  دـنع  دراز  يداو 
هخماش هیقامـس  روخـص  اهولتی  مث  هیـسلک  لالت  یبرغلا  لبجلا  هلـسلس  ضیـضح  یلع  دجوی  هناف  رومالا  ضعب  یف  اهریغ  نع  فلتخت 
لدـعم و  هفلتخملا ..  اهناولأ  هطـساوب  هفیطللا  هئیهلا  اهبـسکت  یتلا  یه  لابجلا  کـلت  نم  اـیلعلا  هقبطلا  ءارمح و  هیلمر  هراـجح  اـهولعی 
هیبرعلا ءارحصلا  هبضهب  یهتنت  نأ  یلا  ائیشف  ائیش  ضافخنالا  یف  ذخأت  هلـسلسلا  هذه  مدق و  یفلأ  وحن  رحبلا  حطـس  نع  اهممق  عافترا 

اهنا نظب  یتلا  هرـصب  همیدـقلا  مودأ  هبـصق  تناک  و  راهزأ : راجـشأ و  تاذ  هبـصخم  اـهلابج  حوفـس  يرت  هرعو  مودأ  ضارأ  نا  عم  و 
یلامشلا مختلا  نم  برقلاب  هرصبلا  هیرق  هیف  نآلا  دجوت  يذلا  ناکملا  یف  تناک 
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اوزغ مهدالب و  نویمودألا  عجرتسا  طاطحنالاب  لیئارسا  هکلمم  تأدتبا  امل  و  ابونج ..  كرکلا  نم  الیم  نورـشع  هسمخ و  هفاسم  یلع 
هدع اضیأ  اوذـخأ  هقلامعلا و  مهناوخا  دالب  عیمج  یلع  اولوتـسا  برغلا و  ههج  یلا  اومدـقت  یبسلا  مایأ  یف  و  ارارم : هیبونجلا  نیطـسلف 

هبرعلا و يداو  نیب  هعقاولا  دالبلل  امـسا  هیمودأ  تراص  ذئنیح  لیلخلاب و  نآلا  هفورعملا  نورج  اهتلمج  نم  هیبونجلا  نیطـسلف  نم  ندم 
اونطوتسا برعلا و  دالب  نم  ریبک  مسق  هیلـصالا و  مودأ  یلع  نویتویانبلا  یلوتـسا  نورق  هثالثب  دالیملا  لبق  مث  طسوتملا  رحبلا  لحاوس 

هراجت مهمایأ  یف  تدادزا  دالیملل  هنس 105  هیبرعلا  هکلمملا  یلع  نوینامورلا  یلوتـسا  امل  مث  هراجتلا : نوطاعتی  اوذخأ  مودأ و  لابج 
 .. ارحب ارب و  نییتویانبلا 

نورج و یلع  یباکملا  اذوهی  یلوتـساف  مودأ  دـالب  نم  نیطـسلف  یبونج  یف  عقاولا  مسقلا  یلع  اولوتـسا  دوهیلا  هوطـس  تداـع  اـمل  مث 
ناک یحیـسملا  خـیراتلا  لئاوأ  یف  و  هیدوهیلا ..  هعیرـشلاب  اونیدـتی  نأ  دالبلا  کلت  ناکـس  سوناقره  اـنحوی  مزلأ  دودـشا و  ایـسارم و 

ماسقأ هثـالث  یلا  اـهعیمج  دـالبلا  کـلت  تمـسق  سماـخلا  نرقلا  یف  نکل  نیطـسلف و  نم  امـسق  هیقیقحلا  مودا  نوبـسحی  نویفارغجلا 
حتف امل  و  اهل ..  هرواجم  تاـعطاقم  ضعب  مودا و  یلع  لمتـشت  هثلاـثلا  تناـک  هثلاـثلا و  هیناـثلا و  یلوـالا و  نیطـسلف  یه  و  هدـیدج .. 
اوتأ نییبیلصلا  نا  مث  هرفقم : ادالب  تراصف  اهندم  نم  ریثک  برخ  اهحاجن و  رخأت  مودا و  هراجت  بالود  فقو  دالبلا  کلت  نوملسملا 
انصح الامش  ارتب  نع  الیم  وحن 12  عفترم  یلع  اونب  نآلا و  یلا  اهمسا  وه  یسوم و  يداوب  اهومس  ارتب و  یلا  اهنم  اولـصو  ارارم و  مودا 
الیلق الا  دالبلا  کلت  هیفارغج  رم  نوفرعی  سانلا ال  ناک  مایالا  کلت  یف  کتوشلاب و  نآلا  یمسملا  وه  سیل و  افیر  نوسم  هومس  اعینم 
زاتجا توهکرب و  اهلخد  هیرجه  هنس 1227  یف  مث  ارتب : عقوم  هعقاو  اهناب  مهنم  انظ  اهونصح  كرکلا و  یف  اوماقأ  نییبیلـصلا  نا  یتح 

نکامالا نم  نآلا  یه  ایفاک و  املع  همولعم  تراـص  تقولا  کـلذ  نم  ناـیعلل و  اـقیقحت  ترهظ  هبیجعلا و  ارتب  تاـبارخ  فشک  اـهب و 
اهیلا هبسن  مودا  رحبب  یمس  دق  رمحالا  رحبلا  نأ  رم  دق  و  نوحایسلا ..  اهدصقی  یتلا 

[ روبیدأ ]

اهمـساب هیالو  هدعاق  یه  هیزیلکنالا و  دنهلا  یف  هنیدم  ءار * هرخآ  هدودمملا  هدـحوملا  ءابلا  مض  ءایلا و  ناکـسا  هیناث و  هلوأ و  حـتفب 
یلع اهعقوم  میدقلا : ریمجا  میلقا  نم 
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یبرغلا بونجلا  یلا  ریمجا  نم  ارتمولیک  دعب 380 

[ ریدأ ]

اهناکـس ددـع  اعبرم ..  الیم  نوعبرأ  سمخ و  اهتحاسم  نیرغ ..  رهن  اهیف  رمی  یکوتنک  یف  هیتنوک  ءایلا * ناکـسا  هیناـث و  هلوأ و  حـتفب 
اهیف .هبرتلا و  هدیج  راجشالا  ریثک  تاعفترملا  ریثک  اهحطـس  دوسلا ..  نم   1 مهنم 368 ، اسفن  نوتس  سمخ و  هئام و  افلأ و  رـشع  دحا 
رهن اهیف  رمی  یقرـشلا  لامـشلا  یلامـش  یلا  يروسم  یف  هیتنوک  ریدأ  و  غبتلا * هرذلا و  هطنحلا و  اهتلغ  نم  ءاملاب و  رادـت  هریثک  لماعم 
هریثک هاـیملا  هریثـک  یه  دوسلا و  نم  مهنم 142  اسفن   11 اهناکـس 448 ، ددـع  و  اعبرم ..  الیم  هئامـسمخ و 70  اهتحاسم  نونیراش .. 

3 اهناکـس 982 ، ددع  و  اعبرم ..  الیم  هئامـسمخ و 76  اـهتحاسم  یبرغلا  بونجلا  یلا  اویا  یف  هیتنوک  اـضیأ  ریدأ  و  لوقبلا * بشعلا و 
لدم رهن  اهیف  رمی  اسفن 

[ كادن ریدأ  ]

كرویوین هیالو  یف  لابج  لسالـس  فاک * هرخآ  هدودمملا  لادلا  حتف  نونلا و  ناکـسا  ءارلا و  مض  اعبـشم و  هیناث  رـسک  هلوأ و  حتفب 
نم اعافترا  رثکأ  اهممق  و  یبرغلا ..  بونجلا  یبونج  یلا  لئام  طخ  یف  اهطسو  یلا  یصقالا  یقرـشلا  یلامـشلا  هیالولا  فرط  نم  دتمت 

امدق  5 رحبلا 733 ، حطس  نع  اهعافترا  یسرم  لبج  همق  اهممق  یلعأ  اهنم و  یلعأ  هناف  نوطتشا  لبج و  الا  هیلامـشلا  لابجلا  ممق  یقاب 
هریحب یف  نابـصی  هیقرـشلا و  لامـشلا  ههج  یلا  نیلباـقتم  نیطخ  یف  ناـیرجی  لـبازوأ و  كاـباراسا و  رهن  لاـبجلا  کـلت  نم  جرخی  و 

نالزغلا و عاونأ  تناک  و  اـکیرما ..  دونه  براوق  ریـسل  حلـصی  اـهرثکأ  و  تاریحبلا ،، رهنـالا و  نم  ریثک  اـضیأ  اـهیف  دـجوی  نیلبمش و 
لابجلا کلت  یف  و  هشیعملا ..  مزاول  اکیرما  ناکل  اهیف  ناکف  کمـسلا  عاونأ  کلذـک  میلقالا و  اذـه  یف  رثکت  ءاملا  بـالک  ببدـلا و 
دیج دیدح  ندعم  اضیأ  اهب  هب و  رجتی  رهنالا و  یف  هبشخ  لقنی  يذلا  ضیبالا  ربونصلا  اهدوجأ  سانجالا  هفلتخم  راجشأ  تاباغ و 

[ سیدأ ]

رـصتنا ثیح  سادارقب  رهن  نم  برقلاـب  هنجاـطرق  دـالب  یف  هـیقیرفا  یف  هریغـص  هدـلب  نیـس * هرخآ  اعبـشم  هیناـث  رـسک  هـلوأ و  حـتفب 
دالیملا لبق  نیسمخ  هتس و  نیتئام و  هنس  هنجاطرق  لهأ  یلع  سولوغور 

[ ونیدأ ]

ایسورب یف  هبصق  هدودمملا * نونلا  مض  اعبشم و  هیناث  رسک  هلوأ و  حتفب 
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اسفن اهناکس 1230  و  رتنلبوک .، نم  ارتمولیک  نیعبرأ  سمخ و  هفاسم  یلع  هعقاو  یلفسلا  نیرلا  هیالو  نم 

( امهیلی ام  لاذلا و  هزمهلا و  باب  )

[ ناجیبرذأ ]

نییمدـقالا دـنع  یمـست  ناـجیبرذا  يأ  تناـک  هتیفارغج و  یف  نوربطلم  لاـق  لاـقف ..  طـسباب  یناتـسبلا  اـهرکذ  لـصالا و  یف  اـهرکذ 
هـضرع تناک  اهنوکل  وأ  اـهیف  تأـشن  ترهظ و  راـنلا  هداـبع  نوکل  اـمأ  راـنلا  ضرأ  هنیطاـب  رطاوأ و  ناـجیبرذا  ینعم  و  هنیطاـبورطا .. 

نم یلامـش  میلقا  نآلا  ناجیبرذا  و  یهتنا ..  هکاوفلا  هریثک  هبـصخ  هیدوأ  اهیف  رـشتنم  هسبای  هیلبج  یـضارأ  یه  و  رانلا ..  لابج  ناجیهل 
قارعلا هیسرافلا و  ناتسورک  بونجلا  نم  نالیج و  قرـشلا  نم  ایـسور و  كالمأ  یقرـشلا  لامـشلا  نم  الامـش و  اهدحی  ناریا  هکلمم 
سفنالا نم  نینویلم  وحن  اهناکـس  ددـع  و  عبرم ..  لیم  فلأ  وحن 30  اـهتحاسم  هینیمرأ ،، هیکرتلا و  ناتـسدرک  برغملا  نم  یمجعلا و 

رشنل هاعد  مهیلا  اولـسرأ  نرقلا و  اذه  یف  مهتیانع  ناکیرمالا  زیلکنالا و  مهوحن  هجو  هرطاسن ،، نایرـس و  نوقابلا  نوملـسم و  مهرثکأ 
نم هبصخملا  هیدوالا  هقهاشلا و  لابجلا  هریثک  یضارالا  کلت  یناتستوربلا و  بهذملا  مهرثکأ  قناع  دق  ندمتلا و  هینرـصنلا و  هنایدلا 

اهؤاوه و  سرلا ،، وصرق و  رهن  اهرهنأ  ربکأ  و  اناکرب ..  لـبق  ناـک  هنا  رهاـظلا  مدـق و  فلأ  نم 12  رثکأ  هعافترا  هنالقـس  لبج  اهلابج 
هایم هیـساحن و  هیدـیدح و  نداعم  هروهـشملا و  هریبکلا  هیمرأ  هریحب  اهب  دربلا و  هیاغ  یف  اهؤاتـش  ادـج و  راح  اهفیـص  لدـتعم و  ابلاغ 

ناجیبرذا نأ  خـیراتلا  نم  رهظی  ام  یلع  و  نوتیزلا ،، نامرلا و  اهلوهـس  یف  رثکی  هلمهم و  اهنداعم  رثکأ  نأ  الا  طفن  نیع  اـهب  هیندـعم و 
مایأ یف  هلیخ  هجو  نمیلا  کلم  أبـس  نب  یفیـص  نب  سیق  نب  ثراحلا  وه  شئارل و  نأ  ریثالا  نبا  رکذ  دقف  ادج ..  دـهعلا  همیدـق  دالب 
یبس هلتاقملا و  لتاقف  ناجیبرذاب  كرتلا  یلع  لخدـف  فاطعلا  نب  رمـش  هل  لاـقی  هباحـصأ  نم  لـجر  اـهیلع  سرفلا و  کـلم  رهجونم 

مث مالـسلا ،، هیلع  یـسوم  مایأ  یف  رهجونم  ناک  و  ناجیبرذاب ..  نافورعم  امه  لاق و  نیرجح  یلع  هریـسم  نم  ناک  ام  بتک  هیرذـلا و 
عبتب فورعملا  برک  وبأ  دعسأ  اهلخد 
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كرتلا دـیب  تیقب  دـق  و  نمیلا ،، یلا  داع  مث  هیرذـلا  یبس  مهمزه و  كرتلا و  اهلهأ  لتاقف  شئارلا  نب  رانملا  يذ  نب  راعذالا  وذ  وه  و 
رفظ همیظع و  هلتفم  كرتـلا  نـم  لـتق  كرتـلا و  کـلم  بایـسارفا  سرفلا  کـلم  ورـسخیک  براـح  نأ  یلا  کـلذ  دـعب  هلیوـط  هدـم 

کلم روشأ  کلم  بیراخـس  براح  ایقزح  مایأ  یف  و  مالـسلا ،، هیلع  دواد  نب  نامیلـس  کلمل  انراقم  کلذ  ناک  هلتق و  بایـسارفاب و 
 .. مهعم ام  اومنغ  هصرفلا و  لیئارسا  ونب  منتغاف  نارکسعلا  ینافت  یتح  ناجیبرذا 

كولم دـیب  تناک  اهنا  ریثالا  نبا  ریغ  مالک  نم  رهظی  و  اهیف ،، هروهظ  لوأ  ناکف  سوجملا  نید  تشدارذ  اهیف  عرز  مایالا  کلت  یف  و 
لفاغت یهالملا و  تاذـللا و  یف  کمهنا  امل  هنا  کلذ  مهرخآ و  وه  ناک  لابانادرـس و  دـی  نم  تجرخ  اهنا  مایالا و  کـلت  یف  روشأ 

هسفن و قرحأ  نأ  یلا  هب  یضفأ  دیدش  قیض  یف  عقوف  راصح  دشأ  هورصاح  هیلع و  اوراعأ  هصرفلا و  یلاهالا  منتغا  کلملا  هیاعر  نع 
اوفرطت و میظع  بناج  یلع  هیرحلا  بح  هراسجلا و  نم  اوناک  امل  مکاح و  الب  یضوف  مهرمأ  راص  مهـسفناب و  یلاهالا  لقتـساف  هئاسن 

مهدوسی نم  هماقإ  یلا  لاحلا  مهرطضاف  فالتخالا  ماصخلا و  مهنیب  دتشا  مهرومأ و  یف  للخلا  عقو  یتح  لیلق  الا  یضمی  ملف  اوطرفأ 
هلادعلا و کلسم  مهعم  کلـس  همکح  لوأ  یفف  .سیـسوجید  مهیلع  اوماقاف  دالیملا  لبق  هنـس 700  دـعب  کلذ  ناک  مهرمأ و  رظنی  و 

ءارمأ الا  هیلع  لخدی  ادحأ  ایاعرلا  نم  عدـی  نکی  مل  هنا  یتح  هیعرلا  هناها  روجلا و  ملظلا و  هطخ  یلا  لدـع  هنکمت  دـعب  مث  فاصنالا 
هعالخلاب و هفوغشملا  همالا  نم  هتیعر  وه و  ناک  ثیح  و  لتقلا ..  بجوتسی  بنذ  هسلجم  یف  قاصبلا  کحضلا و  هدنع  ناک  .هتلود و 

دالوأ هیبرت  تناک  هنا  کلذ  ببـس  میظع و  بناـج  یلع  ثنأـتلا  لـسکلا و  نم  اوراـص  یتح  لـیلق  ـالا  مهیلع  ضمی  مل  يوهلل  لـیملا 
هعاجشلا و هوقلا و  نع  الدب  نبجلا  نهولا و  تافـص  مهیف  تخـسر  کلذلف  نایـصخلا  ءاسنلا و  یلا  هلوکوم  مهدنع  رباکالا  ءارمالا و 

یف ترهتـشا  هیناساسلا و  كولم  اهیلع  تلوتـسا  مث  سرفلا ..  كولم  نم  هیناغـشالا  دـیب  هریـصق  هدـم  دـعب  ناجیبرذا  تراـص  مث  نم 
الوأ ناجیبرذا  حتف  ناک  تاحوتفلا  یف  اودتما  مالـسالا و  كولم  ترهط  امل  اهتدابعل و  ازکرم  هدلبلا  هذه  تناک  رانلا و  تویب  مهمایأ 
رمع نا  مث  مهرد  فلأ  یلع 800  هوحلاص  مث  مهلتاقف  نامیلا  نب  هفیذح  هیار  تحت  هنع  یلاعت  هّللا  یـضر  باطخلا  نبا  رمع  مایأ  یف 

( لوأ مجنم -  26  ) دقرف نب  هبتع  هلدب  لسرأ  هفیذح و  لزع  هنع  یلاعت  هّللا  یضر 
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هنـس 22 يرلا  نرقم  نب  میعن  حتتفا  امل  لصوملا و  نم  رخآلا  ناولح و  نم  امهدحأ  لخدی  ناجیبرذا  یلا  هّللا  دـبع  نب  ریکب  دـهازلا و 
علط نادیم  رج  لابجب  علط  اذا  یتح  راس  اهیلا  ثعب  نیح  هّللا  دبع  ناک  هّللا و  دـبع  نب  ریکبل  ادـمم  يراصنالا  هشرخ  نب  كامـس  ثعب 

لاقف اریـسأ  رایدنفـسا  اریکب  ذـخأ  سرفلا و  مزهف  اولتتقاف  ناجیبرذاب  هیقل  لاتق  لوأ  ناکف  ذور  جاو  نم  اـموزهم  دازخّرف  نب  رایدنفـسا 
مهیلا یجأ ء  وأ  مهیلع  حلاصأ  مل  نا  ناجیبرذا  لهأ  ناف  كدنع  ینکسما  لاق  حلـصلا  لاق  برحلا  مأ  کیلا  بحأ  حلـصلا  رایدنفـسا 

ام الا  هیلا  دالبلا  تراص  هدنع و  هکسماف  ام  موی  یلا  نصحت  نصحلا  یلع  ناک  نم  اهلوح و  یتلا  لابجلا  یلا  اولحر  کل و  اوموقی  مل 
یف هنذأتـسی  رمع  یلا  ریکب  بتک  .هیلی و  ام  دـقرف  نب  هبتع  حـتف  هیلی و  ام  حـتتفا  دـق  هشرخ و  نب  كامـس  هیلا  مدـق  .نصح و  نم  ناک 
لمع یلع  هشرخ  نب  كامـس  هبتع  رقاف  دقرف  نب  هبتع  فلختـساف  هحتتفا  ام  یلع  فلختـسی  نأ  بابلا و  وحن  مدقتی  نأ  هل  نذاف  مدقتلا 
مدق یتح  هرکـسع  یف  هب  ماقأ  هبتع و  قیرط  دصق  دق  ءازخرف  نب  ماهرب  ناک  و  هبتعل ..  اهلک  ناجیبرذا  رمع  عمج  .هحتتفا و  يذلا  ریکب 

هحلاصف و برحلا  تأفطنا  حلصلا و  مت  نآلا  لاق  ریکب  دنع  رـسالا  یف  وه  کلذب و  رایدنفـسا  ملع  املف  مارهب  مزهناف  التتقاف  هبتع  هیلع 
حلصلاب اباتک  اهلهأ  یلا  بتک  ناجیبرذا  لک  هبتعل  رمع  عمج  امل  و  املس ..  ناجیبرذا  تداع  مهلک و  ناجیبرذا  لهأ  کلذ  یلا  باجأ 

هنـس هبقع  نب  دیلولا  مهازغف  اوضقنف  ناجیبرذا  نع  دقرف  نب  هبتع  لزع  هفوکلا  یلع  هبقع  نب  دـیلولا  نافع  نب  نامثع  لمعتـسا  امل  و  .. 
ناجیبرذا لهأ  حـلاص  مث  یبس  منغف و  ناسلیطلا  زیربت و  ناقوم و  لهأ  یلع  راـغاف  یـسمحألا  لـیبش  نب  هّللا  دـبع  هتمدـقم  یلع  25 و 

یف و  مهرد ..  فـلأ  هنـس 100  لک  اهجارخ  نم  هل  ناک  يدـنکلا و  سیق  نب  ثعـشالا  اـهیلع  ناـمثع  یلو  مث  هفیذـح ..  حلـص  یلع 
رکـسع یف  ناک  يذـلا  ناورم  اهیلع  یلوت  مث  ناجیبرذا  یلع  دراطع  نب  ریمع  نب  دـمحم  عیطم  نبا  یلو  هرجهلل  لوـالا  نرقلا  طـساوأ 

نم هالو  اهلوادتت  تناک  اذکه  و  هنس 114 ..  کلذ  نیملسملا و  دالب  یلا  رزخلا  وزغ  نم  هملسم  داع  نأ  دعب  کلملا  دبع  نب  هملـسم 
هنس اهیلو  يدهملا  هیبأ  مایأ  دیـشرلا  هنس 132 و  حافـسلا  هوخأ  اهیلع  هالو  یـسابعلا  روصنملا  رفعج  وبأ  اهتالو  نم  ناک  نیملـسملا و 

جاسلا یبأ  نبا  فسوی  یلا  هنس 288  تلصتا  مث  هنس 235 ..  زتعملا  هنبا  لکوتملا  اهعطقأ  164 و 
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اوناک یتوملا و  هب  نونفکی  ام  سانلا  دقف  یتح  ریثک  قلخ  هب  تام  ءاب  اهیف و  عقو  هنـسلا  هذه  سفن  یف  و  دـمحم ..  هیخأ  دـیب  تناک  و 
رانید و فلا  غلبمب 120  اهنمض  دق  هنـس 296 و  اهیلو  فسوی  نأ  ریثالا  نبا  رکذ  نینوفدم و  نینفکم و ال  ریغ  قیرطلا  یلع  مهنوکرتی 

نب فسوی  یلوم  کبـس  بثو  مث  مداخلا  سنؤم  دـی  یلع  هنـس 304  ردتقملا  مایأ  یف  فسوی  نم  تذـخأ  مث  .رونیدـلا  نم  اهیلا  راس 
مهنم يدرکلا  میهاربا  نبا  مسید  دیب  تناک  امل  مث  جاسلا ..  یبأ  نبا  باحصأ  اهلوادت  مث  هنس 305 . اهب  نکمت  اهذخاف و  جاسلا  یبأ 

الا هدالب  لک  یلع  يرکبسلا  یلوتـساف  مزهناف  روکذملا  مسید  هیلا  جرخف  هنس 326  اهیلا  راس  هشویج و  عمجف  اهذخأ  يرکبـسلا  دارأ 
لعفف هئارو  نم  يرکبـسلا  لاتقل  یـشملاب  مسید  اولـسارف  راصحلا  اهیلع  ددش  اهرـصاحف و  ناجیبرذا  یـسرک  ذـئنیح  تناک  لیبدرا و 
لخدی نأ  یلع  هدمتسا  يرلاب و  ریکمـشو  دصق  مسید و  مزهناف  مسید  لاتقل  هعم  راس  هلاود و  نبا  هناعاف  ناقوم  یلا  يرکبـسلا  مزهناف 

املف هعاطلا  یلع  مهناب  ریکمشو  یلا  يرکبسلا  باحصأ  ثعب  رکسعلا و  هعم  لسرأ  هباجاف و  هنس  لک  یف  الام  هل  نمـضی  هتعاط و  یف 
هعم اولتق  هولتق و  هوضرتعاف و  نمرالا  دالب  نم  ناروزلا  یلا  راس  مث  اهیحاون  یف  حستکا  هینیمرأ و  یلا  هتصاخ  یف  راس  يرکبـسلا  رعش 
یلا اورفف  مهیف  نخنأ  مرط و  مهلتاقف  ینمرألا  مرط  دـلب  اودـصق  يرکبـسلا و  نب  ناس  مهیلع  اولو  دـق  مهیقاـب و  عجرف  .هتعاـمج  رثکأ 
همع نبا  لبق  نم  نادمح  نب  دیعس  نب  نیسحلا  ناجیبرذاب  نداعملا  یلع  ناک  .دادغب و  یلا  مهضعب  ردحنا  نادمح و  نبا  هلودلا  رصان 
یلا اوعجرف  هقاط  هب  مهل  نکن  ملف  مسید  لاتقل  همع  نبا  مهثعب  لصوملا  یلا  ناس  نبا  عم  يرکبـسلا  باحـصأ  ءاج  املف  .هلودلا  رـصان 
بره مسید و  نم  باترا  مسید  ریزو  رفعج  نب  یلع  مساقلا  ابأ  نا  مث  ریکمـشو ..  هعاط  یف  ناجیبرذا  یلع  مسید  رقتـسا  لـصوملا و 

مث هعالق  ضعب  یلع  ایلوتـسا  نابزرملا و  ناذ و  وه  هانبإ و  هیلع  ضفتنا  دق  ناک  ملیدلا و  ءارمأ  نم  رفاسم  نب  دـمحم  اهب  مرطلا و  یلا 
نابزرملا و رفعج  نب  یلع  دـصقف  ادـیرف ..  انیلـس  هنـصح  یف  هاکرت  هرئاخذ و  هلاومأ و  اـعزتنا  روکذـملا و  دـمحم  اـمهیبأ  یلع  اـضبق 
ملیدلا و نم  نابزرملا  هینطابلا و  نم  ناک  رفعج  نب  یلع  نال  هدحاو  عیـشتلا  یف  امهتلحن  تناک  هترازو و  هدـلقف  ناجیبرذا  یف  هعمطأ 

مسید یلع  مهدسفتسا  هیلا و  مهلامتسا  مسید و  باحصأ  رفعج  نب  یلع  بتاکف  .هعیش  مه 
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یلا هباحـصأ  نم  عمج  یف  مسید  برهف  مسید  رکـسع  نم  نیذـلا  دارکالا  نم  ریثک  هعم  نمأتـسا  نابزرملا و  ءاـج  برحلل و  اوقتلا  مث 
بهذـم یلع  هریظن  یلع  مه  دارکالا و  داعبا  یف  هنم  طرف  ام  یلع  مدـن  همرکأ و  هراجاف و  یناریدـلا  نب  قیجاجـسب  راجتـسا  هینیمرأ و 

مهلاومأ و ذخاف  نابزرملا  باحصأ  هل  رکنت  رفعج و  نب  یلع  هنم  شحوتسا  مث  .اهیلع  یلوتسا  ناجیبرذا و  نابزرملا  کلمف  هیجراخلا 
دنع ناک  نم  هیلا  رفو  اهکلم  مسید و  ءاجف  اولعفف  ملیدـلا  نم  ناـبزرملا  دـنج  نم  مهدـنع  ناـک  نم  لـتق  مسید و  هعاـط  یلع  مهلمح 
ءاج لیبدراب و  مسید  قحل  زیربت و  نم  اوجرخ  مث  رفعج  نب  یلع  ریزولا  کـلذ  ءاـنثا  حلـصتسا  راـصحلا و  هیلع  دتـشا  یتح  ناـبزرملا 
یفو کلذک و  زیربت  کلم  احلص و  اهکلم  نامالا و  یلع  مسید  هل  لزن  یتح  ریبدرا  نابزرملا  رصاح  مث  .نابزرملا  یلا  رفعج  نب  یلع 

رفاسم ینب  هلود  دیب  ناجیبرذا  تلخد  اذکه  کلانه و  ماقأف  هدلو  هلهاب و  نابزرملا  هثعبف  مرطلاب  هتعلق  یلا  هثعبی  نا  مسید  بلط  مث  هل 
التق اهلهأ  اولتق  هعذرب و  هنیدـم  اوذـخأ  سورلا و  نم  هفئاط  اهتلخد  همایأ  یف  .مهنم و  اهکلم  نم  لوأ  ناـبزرملا  تناـک  ملیدـلا و  نم 
هنـس نابزرملا  تام  امل  هنـس 332 و  کلذ  ناک  ءانعلا و  دـعب  مهب  رفظ  نابزرملا و  مهیلا  راسف  اریفغ  امج  مهنم  اودرط  نأ  دـعب  اـعیرذ 

هیوخأ مث  ناتسج  هنبا  یلا  اهوملسی  نا  عالقلا  یف  هباون  یـصوأ  دق  ناک  ناتـسج و  هنبال  هدعب  ناذوسه و  هیخال و  کلمل  اندهع   346
هنس 349 و  وهللا ..  یلع  فکع  هتاوهش و  هاوه و  عبتاف  ناتسج  یلوف  لیبدرا  نم  ناذوه  برهف و  ناذوسه  هیخأ و  مث  رصان  میهاربا و 

هعومج ترثکف  هّللاب  ریجتـسملاب  بقلی  ناک  لدعلاب و  رمأی  دمحم و  لآ  نم  یـضرملل  وعدی  یفتکملا  دلو  نم  لجر  ناجیبرذاب  رهظ 
هیلا راـسف  ناـجیبرذا  هل  كرتـی  دادـغب و  دـصقی  نأ  یلع  ناـجیبرذا  هکلمی  نأ  هفـالخلا و  یف  هعمطأ  ناـقوم و  نم  یمیعنلا  هیلا  ثعبف 

ناقوم و یلا  رصان  راس  میهاربا و  لامتسا  هیخأ  ینب  نیب  فالخلا  ناذوسه  يأر و  املف  .هالتق  هامزهف و  نابزرملا  انبا  میهاربا  ناتسج و 
هل رهظ  هرـصن و  نع  ناذوسه  همع و  دـعاقت  زجعف و  لاملاب  دـنجلا  هبلاط  لیبذرا و  اوکلم  رـصان و  یلا  اوراسف  لاـملا  یف  دـنجلا  عمط 
یف هالسارف  هتعاط  ناذوسه و  امهمع و  هحلاصم  یلا  لبجلا  امهرطـضاف  رومألا  امهیلع  تبرطـضا  ناتـسج و  هیخأ  عم  عمتجاف  هعادخ 

دقع امهیلع و  ضبق  امهب و  ردغف  امهمأ  عم  هیلع  امدقف  امهنمأف  هافلختسا  کلذ و 
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املف .هیوخأ  ذاقنتـسال  اشویج  عمج  هغازمب و  نابزرملا  نب  میهاربا  قحل  .هعالق و  رثکأ  هملـس  لیعمـسا و  هنبال  ناجیبرذا  یلع  هراـمالا 
ددملاب هیلا  ثعب  هغارمب و  امهیخأ  میهاربا  لاتقب  نزمرس  نب  ناتسج  رمأ  .امهمأ و  ارصان و  ناتسج و  هیوخأ  لتق  کلذ  ناذوسه  غلب و 

نم اهکولم  تناک  و  هینیمرأ ..  یلا  اهفاضأ  هغارم و  یلع  نزمرـس  نبا  یلوتـساف  هنـس 349  کلذ  هینیمرأ و  یحاون  یلا  میهاربا  مضناف 
امک هینیمرأ  یحاون  یف  ناک  کلذ و  همع  نبا  میهاربا  غلب  املف  ناذوسه  نب و  لیعمـسا  تومی  ربخلا  ءاج  ذـئنیح  دارکالا و  نمرـالا و 

یلوتـسا ملیدلا و  دالبب  اقحلف  امهمزه  میهاربا و  امهیلا  فحزف  ناذوسه  یلا و  یلـسنم  نبا  فرـصنا  اهکلمف و  لیبدرأ  یلا  راس  مدقت 
میهاربا لاتقل  رکاـسعلا  یلـسنم  نب  مساـقلا  وبأ  ثعبف  مرطلاـب  هتعلق  یلا  داـع  هشویج و  ناذوسه  عمج و  مث  .همع  لاـمعا  یلع  میهاربا 

رکاـسعلا یف  دـیمعلا  نب  لـضفلا  اـبأ  ذاتـسالا  هعم  ثعبف  اـمهنیب  هرهاـصمل  هیوب  نبا  هلودـلا  نکرب  ادجنتـسم  يرلا  یلا  برهف  هومزهف 
تعضخ دالبلا و  نم  نکمتف  دارکالا  فئاوط  نزمرس و  نب  ناتسج  هل  داق  میهاربا و  هعاط  یلع  اهلهأ  لمح  ناجیبرذا و  یلع  یلوتساف 

دالبلا دـیمعلا  نبا  ملـسف  یب  راجتـسا  نمب  کلذ  لعفأ  لاـق ال  یبأـف و  هاـبا  هکلمی  نأ  هلودـلا  نکر  یلا  دـیمعلا  نبا  بتک  داـبعلا و  هل 
اهریمأ ناک  ناجیبرذا و  زغلا  نم  هفئاـط  لـخد  هنـس 420  و  هلیوط ..  هدـم  دارکالا  ملیدـلا و  دـیب  ناجیبرذا  تیقب  عجر و  میهاربـال و 

یف نودسفی  اودخأ  مهناف  هجیتن  یلع  کلذب  لصحی  ملف  مهرـش  کلذـب  عفدـیل  مهرهاص  مهمرکأف و  كالغ  نبا  ناذوسه  ذـئموی و 
یلع یلاهالا  قفتاف  دارکـالاب  کلذـک  اولعف  اـهیف و  اـم  اوبهن  اهدـجاسم و  اوقرحأ  اـهلهأ و  اولتق  هنـس 429 و  هغارم  اولخد  مث  .دـالبلا 

هاجهلا وبأ  دحتاف  مهتیذأ  عفد  مهتعفادم و  یلع  یلاهالا  قفتاف  دارکالاب  کلذک  اولعف  اهیف و  ام  اوبهن  اهدجاسم و  اوقرحأ  مهتعفادـم و 
ناجیبرذا نع  تفرصنا  کلذ  هفئاطلا  کلت  تأر  املف  اهعم  دالبلا  کلت  لهأ  هملک  امهتملک و  تقفتا  ناذوسه و  هلودلا و و  ببر  نب 

مهب و کتفف  هدـش  لک  ناجیبرذا  لـهأ  مهنم  یـساقف  مهلبق  دـالبلا  تلخد  دـق  تناـک  مهنم  يرخأ  هفئاـط  تیقب  يرلا و  یف  اوقرفت  و 
یلا یقوجلـسلا  کبلرغط  راس  هنـس 446  یف  مث  هنـس 432 : کـلذ  نوقاـبلا و  بره  مهنم و  اـضعب  لـتق  هیوق و  هکتف  زیربـتب  ناذوسه 
هدلو هدنع  نهر  هل و  بطخ  هعاطأف و  يدوارلا  دمحم  نب  ناذوسه  روصنم و  وبأ  ریمالا  ذئنیح  اهبحاص  ناک  زیربت و  دصق  ناجیبرذا و 

هنع کبلرغط  راسف 
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نئاهرلا مهنم  ذـخأ  مهدالوأ و  مهیلع  یقبأف  یحاونلا  رئاس  کلذـک  هل و  بطخ  اضیأ و  هعاطأف  هزنج  بحاص  راوسألا  یبأ  ریمالا  یلا 
نم تاراغلا  اهیلع  ترثک  اهلاح و  ءاس  هرجهلل  عباسلا  سداسلا و  نرقلا  نیب  مث  یقوجلـسلا  دـیب  ناجیبرذا  تیقب  و  هینیمرأ ، یلا  راس  و 

شکت و نب  دمحم  هاش  مزراوخ  بلط  یف  يرلا  یلا  اولصو  نأ  دعب  رتتلا  اهیلا  مدق  هنس 617  یف  و  لتقلا ..  بهنلا و  اهیف  رثک  جرکلا و 
یف روکذـملا  کبزأ  ناک  ناجیبرذا  یلا  اوبرق  املف  مهریـسم  یف  نوبهنی  نولتقی و  اوناک  ناولهبلا و  نب  کـبزأ  ذـئموی  اـهبحاص  ناـک 
رتتلا مهمزهف  مهالتقل  اوعمجتف  جرکلا  دالبب  اورم  لحاوسلاب و  اوتتیل  ناقوم  یلا  اوفرصناف  مهعناص  مهلـسارف و  هتاذل  یلع  افکاع  زیربت 
رتتلا هعفادم  یلع  امهنودجنتـسی  هریزجلا  طالخ و  بحاص  بویأ  نبا  لداعلا  نب  فرـشالا  یلا  ناجیبرذا و  بحاص  کبزأ  یلا  اوثعبف 
مهنم لتق  جرکلا و  مزهناف  جرکلا  یلا  مهعم  اوراـس  کـبزأ و  یلاوم  نم  شرقأ  عم  دارکـالا  ناـمکرتلا و  نم  عومج  رتتلا  یلا  مضناـف 

یلا اوهتنا  مث  هتداعک ..  اـهبحاص  مهمرکأـف  زیربت  ناـجیبرذا و  یلا  رتتلا  داـع  مث  هنـس 617 ..  هدـعقلا  يذ  یف  کلذ  ناک  ریفغ و  مج 
اوداع مث  لیبدرا  یلا  اـهنع  اولحر  مث  هنـس 618 ..  رفـص  یف  کلذ  ناک  اهوکلم و  مث  امایأ  اهولتاقف  هأرما  اهکلم  ذئموی  ناک  هغارم و 

ماق رتتلا و  نم  ارارف  ناولهبلا  نب  کبزأ  اهقراف  دـق  ناک  زیربت و  یلا  اوراس  اهوبرخأ و  اهوحابتـسا و  لیبدرا و  اوکلم  ناـجیبرذا و  یلا 
اهوبرخ اهوحابتساف و  اوس  هنیدم  یلا  اوراس  رتتلا و  مهعناصف  راصحلل  اودعتسا  دلبلا و  لهأ  عمج  یئارغطلا و  نیدلا  سمش  زیربت  رماب 

رتتلا مهرصاحف  هولتقف  حلـصلا  هعناصملا و  یف  مهعم  قفتی  مهرباکأ  نم  الجر  دلبلا  لهأ  یلا  اوثعب  اهورـصاحف و  ناقلیب  یلا  اوراس  مث 
نع نوطبلا  اوقـش  یتح  هلثملا  لـتقلا و  یف  اوشحفأ  اـهلهأ و  اومحلتـسا  هنـس 618 و  ناضمر  یف  کلذ  ناـک  و  هونع ..  دـلبلا  اوکلم  و 
یلا فـحز  دـق  ناـمرک  بحاـص  هاـشرتی  نیدـلا  ثاـیغ  ناـک  و  اوفرـصناف ..  مهوعناـصف  نارا  هدـعاق  هجنک  یلا  اوراـس  مث  هنجـالا .. 

هتکوش و تیوقف  هتخاب  ناوجقن  بحاص  جوزت  هنداهملا و  یف  ناولهبلا  نب  کبزأ  لسر  تددرت  هغارم و  یلع  هراغلا  نش  ناجیبرذا و 
اهب ناک  ناجیبرذا و  دصق  ضقتناف و  دادبتـسالاب  هسفن  هتثدـحف  هتلود  یف  امکحتم  هدـنع  اریمأ  نیکباتأ  یتسباطاقب  ناک  هنأش و  مظع 

یتسباطاقب عم  اعمتجاف  ناولهبلا  نب  کبزأ  یلع  ناضقتنم  ناکولمم 
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نب نیدـلا  لالج  ناجیبرذا  یلا  لـصو  هنـس 622  یف  و  ناـجیبرذا ..  یلا  مهباـقعأ  یلع  اوعجرف  مهمزهف  نیدـلا  ثاـیغ  مهیلا  فحزف 
یلع اهتبوعـص  نونظی  قیاـضملا  راـعوالا و  نم  اـهوتأ  سیلفت و  نم  اـهیلا  اوراـس  دـق  اـهیلا  هلوصو  لـبق  جرکلا  ناـک  هاـش و  مزراوخ 
ناک امنیب  مارملا و  نسحأ  مهنم  نوملسملا  لان  نیمزهنم و  اضعب  مهضعب  جرکلا  بکرف  قیاضملا  اوجلو  نوملسملا و  راسف  نیملـسملا 
یف ناولهبلا  نب  کبزأ  هلـسارم  یلا  اوعجرف  هغارم  یلا  نیدـلا  لالج  لوصوب  ربخلا  مهاـتأ  اذإ  نیملـسملا  نم  اورأـثیل  نوزجتی  جرکلا 

،، اهنیـصحت اهترامع و  یف  ذخأ  اهب و  ماقأ  اهکلمف و  هغارم  یلا  راس  کلذ و  نع  نیدـلا  لالج  مهلجاعف  هتعفادـم  یلع  مهعم  قافتالا 
ناجیبرذا لخد  هنس 624  یف  و  هنـس 622 ،، بجر  یف  کلذ  ناک  نیربدم و  اولوف  جرکلا  مزه  اهکلمف و  زیربت  نیدلا  لالج  دصق  مث 

ضعب اهیف  کلم  دق  طالخ  بئان  نیدلا  ماسح  ناک  دق  نیدلا و  لالج  ناطلـسلا  نع  فلخت  دـق  ناک  کلملا و  نیدـلا  فرـش  ریزولا 
اذـک هیناولهبلا و  ءارمالا  مزهف  دالبلا  دـهمی  نیدـلا و  ماسح  کلم  ام  عجرتسی  نأ  کلملا  نیدـلا  فرـش  ریزولا  دـصقف  عـالق  ندـم و 

هومزه و هیلع و  اورهظتساف  نیدلا  لالج  ناطلسلا  مهمواقف  رتتلا  اهلخد  نورشع  هینامث و  هئامتـس و  هنـس  یف  و  نیدلا : لالج  ناطلـسلا 
نب اغبا  هنبا  هدعب  اهکلم  مث  يرتتلا  ناخ  زکنج  نبا  ولط  نب  وکالوه  دیب  کلذ  دعب  تراص  مث  هلامعأ : نم  اهریغ  یلع  اهیلع و  اولوتـسا 

تبرطـضا هیرتتلا  وکاله  ینب  هلود  نا  لوقی  نودلخ  نب  ناف  هرجهلل  نماثلا  نرقلا  رخاوأ  یلا  رتتلا  دیب  تیقب  دق  و  هنس 663 ..  وکالوه 
روأ علخ  نیدلا و  ثایغ  ریزولا  لوغملا  ءارمأ  بصن  بقعی و  مل  يذلا  رتتلا  کلم  هدنبادخ  نب  دیعس  یبأ  توم  دعب  هرجهلل  هنس 733 
یبأ ناطلسلا  همع  نبا  وه  ناکلما و  نب  اغیب  نب  نیسح  نب  نسح  خیشلا  هتلودب  ماق  مهطابسأ و  نم  ناخ  یـسوم  کلملل  بصن  ناخ و 

خیـشلا دیب  تراص  دق  ناجیبرذا  نأ  دافاف  یهتنا  دادغب  یلع  نسح  خیـشلا  یلوتـسا  وکالوه و  نب  اغبا  نب  وغرأ  طبـس  روکذملا  دـیعس 
دالبلا ذخأ  يذلا  سیوأ  نب  دمحأ  مهرخآ  ناک  هئامعبس و  نینامث و  فین و  یلا  تیقب  نسح  ینب  هلود  نأ  اضیأ  رکذ  .هینب و  نسح و 
خیرات یلع  مالکلا  نم  و  مجعلا ..  هکلمم  نم  نآلا  یه  هیوفـصلا و  هلودـلا  دـیب  تراص  مث  نامکرتلا  اهذـخأ  مث  کـنل  رمت  هدـی  نم 

کلذ دعب  اهخیرات  فرعی  ناریا 
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[ یعرذإ ]

اهتیمهأ تیقب  هخماش و  راوسأ  تاذ  هنیصح  هنیدم  تناک  ناشاب  یتمصاع  يدحا  هعبشم * نیعلا  رـسک  لاذلا و  ناکـسا  هلوأ و  رـسکب 
یف اهعوقول  اهوکرت  امنا  مهنأک  نیلیئارـسالا و  دی  یف  هلیوط  هدم  قبت  مل  هنیدـملا  هذـه  نأ  مولعملا  نم  و  دالیملل ..  عباسلا  نرقلا  یلا 

و ناشاب ..  یلع  نیینامورلا  ءالیتسا  دـنع  هیمها  تاذ  هنیدـم  تراص  اهنا  رهظی  نآلا  یلا  هیقابلا  راثآلا  نم  و  صوصللا ..  اهیف  رثکت  دالب 
نوملسم مهرثکأ  هلئاع  وحن 50  اوناک  اهیلاهأ  نا  هیرجه و  هنس 1271  اهآر  هنا  مهضعب  لاق 

[ هنذأ ]

ایـسآ یف  هینامثعلا  هیلعلا  هلودلا  تایالو  نم  هیالو  أطخ * هزمهلا  دم  هطوبرم و  ءات  هرخآ  نونلا  حتف  رـسکت و  لاذـلا و  هزمهلا و  حـتفب 
هلقتـسم هیالو  تلعج  اهنع و  تلـصف  مث  بلح  هیالوب  تقحلأ  تایالولا  میظنت  دـنع  هیریـشم و  اـقباس  تناـک  یلوطاـنالا  وأ  يرغـصلا 

هعبرأ یه  و  هرقنا ..  ضعب  هینوق و  هیالو  ابرغ  طسوتملا و  رحبلا  ابونج  بلح و  هیـالو  اقرـش  ساویـس و  هرقنا و  اـتیالو  الامـش  اهدـحی 
نوحیـس و ارهن  هیالولا  هذه  يوری  و  اعبرم ، ارتمولیک   36 اهتحاسم 997 ، و  اهتیـضقأ 16 ..  سایب و  لیا و  حـبا  نازوقلا و  هنذا و  هیولأ 

نم هرمثملا  راجشالا  تاباغلا و  هریثک  یه  نسروط و  لابج  نم  هبعـشتم  اهلابج  ادج و  هبـصخم  هعـستم  اهلوهـس  و  اهریغ ..  نوحیج و 
مسمـسلا و عمـشلا و  هرهجلا و  فوصلا و  دـیجلا و  نطقلا  اهتالـصاح  نم  .رکـسلا و  بصق  لوقبلا و  رـضخلا و  اهب  ساـنجالا و  رثکأ 
هیلهالا و هیربلا و  تاناویحلا  عاونأ  رثکأ  اهیف  و  يرجحلا ..  محفلا  ساحنلا و  دیدحلا و  ندـعم  اهیف  و  بوبحلا ..  عاونأ  رئاس  هطنحلا و 

قرطلا .همیدق و  راثآ  عالق و  ایاقب  اهیف  .هیرودلا و  ضارمالا  اهیحاون  رثکأ  یف  رـسکت  دـیج  ریغ  وهف  اهؤاوه  امأ  .هیندـعم و  هایم  ضعب 
ایونـس 000، اهتادراو  لدعم  و  هعـساو ..  اهتراجت  مدقتلا و  یف  هذـخآ  اهیف  هعانـصلا  نیـسرم و  نیب  اهنیب و  یتلا  الا  ادـج  هریـسع  اهیلا 
مور و نمرأ و  نوملسم و  مه  .همـسن و  فلأ  نع 400  فونی  اهناکـس  ددع  و  شرغ ..   520 وحن 000 ، اـهتارداص  شرق و   26 ، 300

عبس یلع  لمتشی  اهءاضق  .ولاسیع و  هرق  نیسرم و  سوسرط و  هنذا و  سفن  ءاضق  یه  هیضقأ و  هعبرأ  یلا  مسقنی  اهؤاول  تناتستورب و 
نم يرقلا  یلاـهأ  ددـع  .نیرجاـهملا و  هلحم  یطنقرعم و  يدـنم و  راـق  یلیجاـح و  هرق  سیـسوریک و  هروی  شاـطرق و  یه  یحاوـن و 

کلت لمتشت  فلأ و  وحن 32  روکذلا 
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ءاضقلا ءاوللا و  هبصق  هیالولا و  زکرم  یه  هنیدم  هنذأ  و  هفیرشلا * هحرـضالا  بتاکملا و  دجاسملا و  عماوجلا و  نم  ریثک  یلع  هیالولا 
نوحیـس رهن  یبرغ  سروط  لبج  قیرط  یف  هعقاو  یه  .هنردا و  نع  اهل  ازییمت  هنطا  امـسر  تیمـس  نآلا  هنطی و  یمـست  امیدق  تناک  .. 

.یبرغلا لامشلا  یلا  هنوردنکسالا  نم  الیم  یقرشلا و 60  لامشلا  یلا  سوسرط  نم  الیم  دعبت 25 

فیرشلاب و روهشملا  عماجلا  اهرهـشأ  عماوج  هلمج  اهب  دیمرقلا و  بشخلا و  نم  اهتویب  هینبم  هطلبم  هنقتم  اهقاوسأ  هلیمج  هنیدم  یه  و 
 .. هیعانص تالآ  نطقلل و  حلاحم  اهیف  کلذ و  ریغ  تامامح و  عبرأ  عئانصلل و  هسردم  بتاکم و  هدع  هسردم و  ادجسم و 34  اهب 76 
ادج بصخم  عساو  لهس  هنیدملا  هذهب  طیحی  و  نمرأ ..  مهنم  ینارصنلا  مسقلا  نوملسم و  مهرثکأ  همسن  فلأ  نیعبرأ  وحن  اهددع  و 

فوصلا و نطقلاـبف و  اـهتراجت  اـمأ  و  نوتیزلا : نیتلا و  شمـشملا و  نقاردـلا و  توتلا و  اـهیف  یتلا  هریثکلا  نیتاـسبلا  مورکلا و  ریثـک 
نم اهریغ و  هوهقلا و  هینآ  لیخلا و  یلح  هضفلا و  بهذلا و  نم  هسیفنلا  یلحلا  هغایص  اهتعانص  نسحأ  مسمسلا و  ریعـشلا و  هطنحلا و 

هیمـسر هدـیرج  اـهیف  عبطت  هیـالولل  هعبطم  اـهیف  تیـشلا و  عبط  هیریرحلا و  هینطقلا و  تاـجوسنملا  زیرطتلا و  هشقنملا  مهتعانـص  هلمج 
رهنلا قوف  و  میدق ..  دـهع  نم  امکاح  ناک  يذـلا  ناضمر  یلع  ربق  اهتلمج  نم  هربتعم  هحرـضأ  همیدـق و  راثآ  اهیف  ناحیـس و  یمـست 
هضرع یلع  رمی  عارذ و  هلوط 400  ءانبلا و  هلئاه  هرطنق  نم 12  فلؤم  وه  سوناینتسوی و  رصیقلا  دهع  یف  ینب  میظع  رـسج  روکذملا 

یف یحاونلا  کلت  یلع  برعلا  ءالیتسا  دعب  تثدح  هیمالسا  هنیدم  اهنا  لیقف  اهخیرات  امأ  و  يرخألا ..  بنجب  هدحاولا  تابکرم  ثالث 
دبع نب  یلع  نب  حلاص  رماب  اهیلع  نیرکـسعم  ناسارخ  دونج  تناک  هیرجه و  وا 142  هنس 141  تینب  اهنا  مهضعب  لاق  دیـشرلا و  مایأ 

هنـس 165 و يدـهملا  هیبأ  تایح  یف  کلذ  ناک  ناحیـس و  یلع  اهرـسج  نم  بیرق  وه  يذـلا  رـصقلا  دیـشرلا  ینب  مث  ساـبع  نب  هّللا 
ناسارخ و نم  الجر  اهیلا  بدن  اهنصح و  اهئانب و  مکحأ  مداخلا و  جرف  میلس  وبأ  اهانب  لیق  و  هراثآ ..  یه  هروکذملا  راثآلا  نا  رهاظلا 

ضارقنا دـعب  تراص  مث  نمرالا  مورلا و  يدـیأ  نیب  هلوادـتم  هرجهلل  سداسلا  نرقلا  یف  هنذآ  تناک  دیـشرلا و  نب  نیمالا  رماب  کلذ 
اشاب میهاربا  هنبا  اهحتف  رـصم  زیزع  اشاب  یلع  دمحم  تزوح  یف  تلخد  هنس 1249  یف  هینامثعلا و  هلودلا  ندم  نم  هیقوجلـسلا  هلودلا 

( لوأ مجنم -  25  ) تقلتاف هنس 1285  هقیرح  اهیف  تبش  و  هنس 1256 ..  یلاعلا  بابلا  اهعجرتسا  مث 
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اهحالص و ارمأ  كرادت  يذلا  مظعالا  ردصلا  اشاب  تزع  نبا  اشاب  لیلخ  اهفرصتم  مایأ  یف  هیالو  زکرم  اهلعج  لبق  کلذ  اهنم و  اریثک 
سرادملا ضعب  اهیف  أشنأ  اهقاوسأ و  هسدنه 

[ هنیبایذأ ]

دالب یف  هلجد  ءارو  هیبرغلا  ایسآ  نم  هعطاقم  هطوبرم * ءات  هرخآ  نونلا  حتف  هدودمملا و  هانثملا  ءایلا  رسک  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  حتفب 
مث دالیملا  دعب  هنـس 114  ینامورلا  سونایارت  اهحتتفا  مث  نییثربلل  هعـضاخ  هکلمم  دالیملا  دعب  لوالا  نرقلا  یف  تناک  همیدـقلا  روشأ 

مسق یهف  نآلا  امأ  و  هیناث ..  سوریفس  اهذخأ  مث  نیینامورلا  یلع  هزهج  هل  اشیج  اهلهأ  لعج  نمرالا و  كولم  دحأ  سونارکید  اهحتف 
روزرهش لصوملا و  لامعأ  نم  ناتسدرک  نم 

( امهیلی ام  ءارلا و  هزمهلا و  باب  )

[ تابارأ ]

نوج رهن  یلع  عقاو  ایـسور  یف  میرقلا  نم  یقرـشلا  لحاسلا  یلع  نصح  هحوتفم * ءات  هرخآ  نیتدودمملا  ءابلا  ءارلا و  هزمهلا و  حـتفب 
سیراتملا قدانخلا و  الا  هورمد  هنس 1182 و  هونع  نویسورلا  هذخأ  لامشلا و  لهأ  تامجه  نم  دالبلا  هیامحل  رتتلا  ءانب 

[ وهبارأ ]

اهتحاسم 4600 هیناکیرمألا ..  هدحتملا  تایالولا  یضارأ  نم  هیقرش  هیتنوک  واو * هرخآ  ءاهلا  مض  هثلاث و  ادودمم و  هیناث  هلوأ و  حتفب 
رقند اهتبصق  هیدیدح  قیرط  اهیف  رمی  همسن  اهناکس 6829  عبرم  لیم 

[ ثارإ ]

ددع عبرم و  لیم  اهتحاسم 1000  هیلامشلا ..  اکیرما  نم  ساسکت  هیالو  یف  هیتنوک  هثلثم * ءاث  هرخآ  هدودمملا  ءارلا  حتف  هلوأ و  رسکب 
هنس 1223 کیروک  کسوی و  نم  تفلأت  هیتنوکلا  هذه  دوسلا و  نم  مهنم 89  نیفلالا  نم  برقلاب  اهناکس 

[ جارأ ]

هناکـس ددع  .راشفا  ریدکا و  يوک و  يزای  یحاون  یلع  لمتـشی  ینومطـسق  هیالو  نم  ءاضق  میج * هرخآ  ادودـمم  هیناث  هلوأ و  حـتفب 
بونجلا یلا  هیلبج  یـضارأ  یف  هعقاو  هدـلب  جارأ  و  غبتلا * هتالـصاح  مظعأ  هریثک و  تاـباغ  هب  نیملـسملا و  نم  اـفلأ  رـشع  هتـس  وحن 

رهنب یقتلی  اهیلا  هبسن  وص  جارا  همسا  رهن  اهراوج  یف  ینومطسق و  ءاول  نم  ءاضق  هبصق  یه  اهنم و  هلحرم  یلع  ینومطسق  نم  یبرغلا 
نیعماج اناکد و  یلع 40  جارا  هدلب  يوتحت  و  راح ..  حلام  عبن  هبرقب  فارغلتلل و  زکرم  اهل  دوسالا و  رحبلا  یف  بصی  رهش و  ناریو 
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[ دارأ ]

خـالفلا و نم  مهرثکأ  ناـملا و  رجم و  اهناکـس  عبرم  رتم  اهتحاسم 7000  اسمنلا ..  نم  هیتنوک  لاد * هرخآ  اعبـشم  هیناـث  هلوأ و  حـتفب 
یه همیدـقلا و  داراب  فرعت  رجملا  نم  هنیدـم  دارأ  و  سفن * اهیلاهأ 3000  ددع  یـسکذوثرالا ..  بهذملا  وه  اهیف  بلاغلا  بهذـملا 

كارتالا اهیلع  یلوتسا  رافسمت ..  نم  لامشلا  یلا  الیم  هفاسم 19  یلع  ینمیلا  سورام  رهن  هفض  یلع  هعقاو  هروکذملا  هیتنوکلا  هبصق 
دعب رجملا  اهیلع  یلوتـسا  مث  نییواسمنلا  دیب  تناک  هعلق  اهیف  سورام و  رهنب  اهیتهج  نم  هطاحم  یه  دالیملل و  رـشع  عباسلا  نرقلا  یف 

عم اهتراجت  افلأ  وحن 24  اوناک  هنـس 1286  یف  اهیلاهأ  ددع  هنـس 1266 ،، مهتموکح  یلع  هب  اوماق  يذلا  نایـصعلا  یف  لیوط  راصح 
فرعت هروکذـملا و  دارال  هلباقم  هنیدـم  اضیأ  دارأ  و  هیـشاملا * غبتلا و  یف  صوصخلا  یلع  هعـستم  دوسالا  رحبلا  لـحاوس  اـینامرج و 

همسن اهناکس 4960  ددع  .شمیت  هیتنوک  نم  بسحت  رهنلا و  قوف  رسجب  اهب  هلصتم  یه  هدیدجلا و  داراب 

[ سودارأ ]

نم هجرد  یف 35  طـسوتملا  رحبلا  یف  هریغـص  هریزج  یه * نیبراـهلا و  لـحم  وأ  هیت  اـهانعم  هیناربـع  هـملک  رهـشالا ..  وـه  داوروأ و 
یبرغلا بونجلا  یلا  سوطرط  نع  لایمأ  هثالث  وحن  لحاسلا و  نع  نیلیم  دعبت  هیقینف  لحاس  نم  سلبارط  یلامش  یلا  یلامشلا  ضرعلا 

نم ریثک  اهیف  ناک  هیرخـص  هعفترم  یه  مدـق و  اـهلوط 800  مظعم  هوطخ و  وحن 1500  هریزجلا  هذـه  طیحم  سلبارط  نع  الیم  و 35 
کلذ نم  لصحف  رحبلا  یف  هعینم  ناـطیح  اـهیفرط  نم  دـم  دـق  و  نـآلا ..  یلا  اـهراثآ  لازت  ـال  هنیتم  راوسأ  عـالق و  نم  نییقنیفلا  هینبأ 

و کمسلا : دیص  مهلغش  مهأ  سفن  فالآ  هثالث  وحن  اهناکـس  ددع  رطملا : ءام  نم  رابآلا  اهتعمج  ام  الا  هایم  اهیف  سیل  نیمأ و  یـسرم 
یف مهتقاذحب  اورهتشا  يدام و  كولمل  هیزجلا  يدؤی  اکلم  اوبحتنا  هعاطلا و  اوعلخ  مث  روص  كولمل  الوأ  اوعضخ  ءادشأ  امیدق  اوناک 
اوناک حلاملا  رحبلا  ءام  طسو  یف  بذع  ءام  عبت  اوفـشتکا  دق  نورق و  هتـس  وأ  هسمخ  هدـم  شیع  هعـسو  دـغر  یف  اوماد  نفـسلا و  ءانب 

اهرصاح هیرجه  هنس 27  مالسالا  لئاوأ  یف  لیق و  صاصر  نم  ضوح  یف  بصت  هیساحن  بیبانأ  هطساوب  برحلا  تاقوأ  هنم  نوقتـسی 
هنس دعب  اهیلا  داع  مث  قشمد  یلا  راس  اهحتف و  نم  نکمتی  مل  ءاتـشلا و  لصف  همهادف  سربق  هوزغ  دعب  هبکارمب  هنع  هّللا  یـضر  هیواعم 

اهراوسأ و تکد  اهتقرحأ و  هرکاسع و  اهتلخدـف  اؤاـش  اـمنیأ  باهذـلا  یف  هیرحلا  مهل  یطعت  نأ  طرـشب  اـهلهأ  ملـستساف  اهرـصاح  و 
یلا اهتطقس  نم  ضهنت  مل  تطقسف و  اهءانیم  تلطع 
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هرهـشلا کلت  دـعب  سودارأ  تراص  دـق  هیرجه و  هنـس 702  هیروس  نم  مهجورخ  دـنع  اهنم  اوجرخ  مث  نویبیلـصلا  اـهکلمت  مث  نـآلا 
ءاونالا دادتشا  دنع  رحبلا  ریطل  أجلم  همیظعلا 

[ طارارا ]

ام يوتحت  یه  يربکلا و  هینیمرأ  ءازجأ  رثکاب  طیحت  نمرالا و  كولمل  زکرم  الوأ  تناک  ایـسآ  نم  هیلبج  دـالب  ءاـط * هرخآ  تاـحتفب 
عاساک و خـساری و  اهراهنأ  سریک و  اضرأ  دـیوباک و  اهعالق  رهـشا  نیثالثلا و  نع  فونی  اـم  یلع  هریغـص  هریبک و  يرق  ندـم و  نیب 

بهذ ربکالا  ردنکسالا  رصاعم  ینادلکلا  سزورب  نأ  انه  هرکذ  بسانی  امم  و  دیفاکوس ..  دابن و  ظاکارا و  طارارا و  اهلابج  دولیاک و 
عقاولا و سیراب  لبج  نأ  یلا  یقشمدلا  الوقن  بهذ  و  یبونجلا ، اینیمرأ  دح  وه  ناتسدرک و  لابج  یلع  توتسا  نافوطلا  کلف  نأ  یلا 

دیحولا لبجلا  نأ  یلع  نا  هریحب و  نم  لامـشلا  یلا  هعقوم  يذـلا  زاراف  لبج  هنا  لـیق  و  کـلفلا ، هیلع  ترقتـسا  يذـلا  وه  ساـنیم  ءار 
ایـسور نیب  لصافلا  دحلا  وه  لبجلا  اذه  نا  مث  لوالا  وه  هیف  هثداحلا  کلت  عوقول  هلهؤت  هیعیبط  هیفارغج و  صئاصخ  ایازمب و  درفتملا 

نآلا ناریا  ایکرت و  و 

[ امورارأ ]

یلا قرشلا  نم  اهلوط  لیزاربلا ،، یف  هحلام  هریحب  هعبـشم * هحوتفم  میم  هرخآ  هعبـشم  هیناثلا  ءارلا  مض  ادودمم و  یناثلا  لوالا و  حتفب 
یطاشلا ء هاذاحم  یلع  رحبلا  نم  لایمأ  سمخ  هفاسم  یلع  یه  لایمأ و  عبس  وحن  اهضرع  الیم و  وحن 22  برغلا 

[ نوغارأ ]

اینابسا نم  یقرشلا  لامشلا  یف  هریبک  هیالو  نآلا  یه  هلقتسم و  امیدق  تناک  دالب  نون * هرخآ  هعبـشملا  نیغلا  مض  هیناث و  هلوأ و  حتفب 
هلیطـسق یبرغلا  بونجلا  نم  و  هیـسنلب ، یقرـشلا  بونجلا  نم  هبنولطق و  اقرـش  اسنرف و  نع  اهل  هلـصافلا  سناربلا  لابج  الامـش  اهدـحی 

اهحطس سفنأ و   747 اهناکس 105 ، ددع  ناک  هنس 1266  اعبرم و  الیم   17 اهتحاسم 987 ، هراون ،، همیدقلا و  هلیطسق  ابرغ  هدیدجلا و 
هرذـلا دـیجلا و  بنقلا  ناـتکلا و  بوـبحلا و  یه  نوـغارأ  لیـصاحم  مظعأ  هریثـکلا و  هعورف  سناربـلا و  لاـبج  اـهللختی  وتـسم و  ریغ 
حلملا اهنداعم  رهـشأ  يرجحلا و  محفلا  صاصرلا و  قبیزلا و  ساـحنلا و  دـیدحلا و  اـهنداعم  نم  و  هکاوفلا ،، عاونأ  بلغأ  ءارفـصلا و 

مهنم اهذخأ  مث  برعلا  اهیلع  بلغت  نماثلا  نرقلا  لئاوأ  یف  .طوق و  یسیقلا  اهیلع  یلوتسا  هینامورلا  هکلمملا  طوقس  دعب  .يرخـصلا و 
يدیالا اهلوادتت  تلاز  مث ال  رشع  یناثلا  نرقلا  طساوأ  یف  هنولشرب  كولم  یلا  تلقتنا  مث  هراون  ماکح 
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یـضارأ فصن  مهئاطعا  مهایاعر و  هدـعاسمب  انامیا  مسقت  مهکولم  تناـک  اینابـسا و  مومع  کـلم  ناـکلراش  اـهیلع  یلوتـسا  نأ  یلا 
مهفارـشأ و نم  افلؤم  باونلا  سلجم  ناک  یلاهالا و  مومعب  هقلعتملا  رومالا  عیمج  یف  يأرلا  یف  مهکراشی  نأ  ودـعلا و  نم  مهمئاـنغ 

دنع کـلملا  ناـک  اـهیلع و  هظفاـحملا  ضفر  اذا  مهقوقح  نع  هعفادـملل  کـلملا  یلع  حالـسلا  اودرجی  نأ  مهتاـماظن  هلمج  نم  ناـک 
لدعلا طسبی  قوقحلا و  نع  یماحی  هدضعی و  لب  ماظنلا  نع  جرخی  هناب ال  مسقی  مکحلل  هسولج 

[ یتاکارا ]

رحبلا نع  لایمأ  وحن 10  دعب  یلع  ارایـس  هیالو  یف  یبیراوغج  رهن  یلع  لیزاربلا  نم  هضرف  ءای * هرخآ  ءاتلا  ادودـمم و  فاکلا  حـتفب 
اهناکـس ددـع  و  دولجلا ..  نطقلا و  اهتارداص  مهأ  اـبرغ  هقیقد  هجرد و 48  لوط 37  اـبونج و  هقیقد  تاـجرد و 31  عبرأ  ضرع  یف 

نم برقلاب  کـیتنلتالا  یف  بصی  ـالیم و  وحن 120  لامـشلا  ههج  یلا  يرجی  هروکذـملا  هیـالولا  یف  رهن  یتاـکارأ  و  فلأ * نیرـشع 
یبرغلا لامشلا  یلا  یتاکارا  هنیدم  نم  الیم  هفاسم 150  یلع  وهنب  وکبمترب 

[ لارأ ]

هعقاو هریبک  هریحب  اضیأ * یه  هرئادلا  یف  یناتـسبلا  لاق  و  لیذهل ..  لبج  هنأ  لصالا  یف  فنـصملا  هرکذ  مال  هرخآ  هیناث  هلوأ و  حتفب 
هئام و نم  رزخلا  رحب  نع  دعبت  یه  و  یلامـشلا ..  ضرعلا  نم  هجرد  یقرشلا و 42 و 46  لوطلا  نم  هجرد  نیـسمخ  عست و  نیب 54 و 

یلا لامـشلا  نم  اـهلوط  مظعم  عبرم و  رتمولیک  فلأ  وحن 67  اهحطس  هحاسم  قرـشلا ،، یلا  ارتمولیک  نیـسمخ  نیتئام و  یلا  نیـسمخ 
سونایقوالا و هایم  نم  لقأ  هجردـب  نکل  هحلام  اـههایم  رتمولیک و  اهـضرع 300  مظعم  ارتمولیک و  نیـسمخ  هئامعبرأ و  وحن  بونجلا 

یقرـش یبرغلا و  لامـشلا  یبرغ  نم  تاقوالا  رثکأ  یف  اهیف  بهت  حایرلا  هریغ و  رحبلا و  لجعک  رزخلا  رحب  یف  ام  كامـسالا  نم  اـهیف 
یبرغلا و لامشلا  ههج  یف  لارأ  وغوک  اهرئازج  رهشأ  .ءاقنلا و  هیاغ  یف  اهؤاوه  ادج و  هدیدش  هریحبلا  هذه  عباوز  یقرـشلا و  لامـشلا 

یبرغلا بونجلا  یلا  یطأ  قمقم  هریزج  سملکاصرب و  یبونج  یلا  لوالا  الوقن  هریزج  هروکذـملا و  یبونج  یلا  سملکاـصرب  هریزج 
نوحیج رهن  نم  یلصالا  بصملا  یلا  هیبونجلا  هیقرـشلا و  ئطاوشلا  یلع  هقرفتم  هریبک  عبـس  اهنم  رخأ  رزج  هدع  یطاشلا ء و  نم  ابیرق 

نم ترخأت  دق  هریثکب  تسیل  نینس  نم  هناف  هریثک  تاریغت  نامزألا  يدامت  عم  هریحبلا  هذه  یلع  تأرط  دق  و  .. 
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اهنم جرخی  ام  نأ  لیدعتلا  بسح  رهظ  رخبتلا و  قیرطب  فیصلا  یف  نوکی  ریغتلا  اذه  رثکأ  ارتمولیک و  نیـسمخ  وحن  یقرـشلا  لامـشلا 
ابیرقت اههجو  لک  وسکی  دق  دیلجلا  ءاتشلا  لصف  یف  اهیلا و  بصنی  امم  رثکأ 

[ مارأ ]

هلجد و یلا  هدتمم  هیقینیف  نیطـسلف و  یقرـش  یلامـش و  هعقاولا  دالبلل  مسا  هینایرـسلا * هیناربعلاب و  وه  میم  هرخآ  یناثلا  لوالا و  حتفب 
تیمـس لیق  نیطـسلف و  مخاتملا  ءزجلا  وه  اهتاهج و  ضعب  عافترال  کلذب  تیمـس  هعفترم  یـضارأ  اهانعم  هیمارا و  هینیتاللاب  یمـست 

دنع نیرهنلا  نیب  ام  هیروس و  یلع  ابلاغ  قلطت  اقباس  تناک  و  امامت ..  همولعم  ریغ  هیبونجلا  هیلامـشلا و  اهدودـح  ماس و  نب  مارا  مساـب 
نکـسم ناک  كانه  هریزج و  مسا  اهیلع  قلطی  هرات  نیرهنلا و  مارا  مساب  فرعی  تارفلا  هلجد و  نیب  يذـلا  مسقلا  نانویلا و  نامورلا و 
مهتوخأ نییناربعلا و  نیب  دهعلا  لیوطلا  لاصفنالا  خیرات  أدتبی  لاقتنالا  اذـه  نمز  نم  ناعنک و  یلا  هنم  لحترا  مث  الوأ  میهاربا  اندـیس 

قـشمد یلا  فاضت  دـق  اهیلی و  ام  قشمد و  دالب  صوصخلا  یلع  هیبرغلا و  هیروس  ابلاغ  اهب  داری  هدرفم  مارا  تقلطأ  امثیح  نییمارالا و 
هموهفم نکت  مل  هیمارالا  هغللا  نا  یتح  تقولا  کلذ  یف  هلوادـتملا  هغللا  یه  تناک  هیناربعلا  هغللا  نا  مث  نیرهنلا  مارا  نیب  اهنیب و  اقرف 

نیطـسلف و یف  مهنیب  هجرادلا  هغللا  یه  تراص  مهل و  همولعم  تراص  اجیردت  کلذ  دعب  مث  ایقزح  مایأ  یف  دوهیلا  روهمج  دنع  امامت 
هیروس دالب  نوملـسملا  حـتف  امل  دالیملل  عباسلا  نرقلا  یف  مث  .اـهب  نوملکتی  اوناـک  هتذـمالت  مالـسلا و  هیلع  حیـسملا  نأ  نونظملا  نم 

نم نایرـسلا  دـنع  نآلا  اـهدوجو  رـصحنا  هتیم و  تراـص  یتح  لحمـضت  هیمارـالا  هغللا  تذـخأ  كاذ  ذا  هیبرعلا و  هغللا  اـهیلا  اولخدأ 
نیتللا هینایرـسلا  هینادـلکلا و  هغللا  یف  کلذ  دـجوی  اهب و  هصتخم  هیملع  بتک  اهل  سیل  اهنا  الا  لصوملا  برقب  نینطاقلا  نییحیـسملا 

اهنا الا  هیمارألا  هغللاب  ابوتکم  ناک  دوملتلا  طقف و  هینیدـلا  مولعلا  یف  نییقرـشلا  نییحیـسملا  نییناربعلا و  دـنع  هیمارالا  هغللا  اـعرف  اـمه 
* افروأ ءاول  عباتلا  هعلق  مور  ءاضق  يرق  نم  هیرق  مسا  اضیأ  مارا  و  هیدوملتلا * هغللاب  هتغل  مهـضعب  یمـس  کلذل  لصالا و  نع  فلتخت 

امئاق يری  ریفص و  تاقوالا  ضعب  هنم  عمسی  اعجطـضم  امنـص  كانه  نا  الاق  ینامرقلا و  ینیوزقلا و  اهرکذ  دنهلاب  هنیدم  اضیأ  مارا  و 
بدجلا یلع  الیلد  ناک  لعفی  مل  نا  ءاخرلا و  بصخلا و  یلع  الیلد  ناک  کلذ  لعف  اذاف 
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کلذل نودعتسیف  هنسلا  کلت  یف 

[ زتمارأ ]

نم ارتمولیک  هفاسم 15  یلع  تانربلا  هیالو  نم  اسنرف  یف  هیحان  هبـصق  ياز * هرخآ  ءاـتلا  ناکـسا  میملا و  رـسک  هیناـث و  هلوأ و  حـتفب 
 .. یبرغلا بونجلا  یلا  نورولوأ 

دالبلا کلت  هطنح  دوجأ  نم  اهتطنح  بوبحلا و  اهیف  رثکت  سفن  وحن 1000  اهناکس  ددع 

[ نومارأ ]

نع ارتمولیک  دـعبت 27  نورلا  رهن  یلع  اهعقوم  درغ  هیالو  نم  اسنارف  یف  هیحان  هبـصق  نون * هرخآ  میملا  مض  یناـثلا و  لوـالا و  حـتفب 
نوتیزلا رجش  اهیف  رثکی  همسن  وحن 3000  اهناکس  ددع  یقرشلا ،، لامشلا  یلا  سمیت 

[ برأ ]

یقرشلا و 44 لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 31  نیب 12  ایساملد  لحاس  یلع  اسمنلا  یف  هریزج  هدحوم * ءاب  هرخآ  ءارلا  ناکـسا  حتفلاب و 
همسن اهناکس 5000  ددع  و  اعبرم ..  رتمولیک  اهتحاسم 80  یلامشلا  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 47 

[ برا ]

نع دوف و  نع  ارتـمولیک  دعبت 24  اهمـساب  رهن  یلع  دوق  هیالو  یف  ارـسیوس  یف  هنیدـم  هدـحوم * ءاب  هرخآ  هیناث  ناکـسا  هلوأ و  مضب 
هبرا وأ  اضیأ  برأ  و  همیدق * هعلق  راثآ  اهب  هیرجه  هنس 880  ارسیوس  یلاهأ  اهحتف  سفن ..  وحن 3000  اهناکس  ددع  .الامش و  نازول 
سفن وحن 5000  اهناکس  یبرغلا ..  لامشلا  یلا  غربزترو  نع  ارتمولیک  دعبت 42  اهمساب  رهن  یلع  اینوکنوف  هرئاد  یف  ایراقای  یف  هنیدم 

اهتاحالمب هروهشم  یه  و 

[ نوجابرأ ]

نم هیحان  هبـصق  یه  رتاش و  مساب  امیدق  فرعت  تناک  هنیدم  نون * هرخآ  هعبـشملا  میجلا  مض  ادودـمم و  هیناث  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
یه .نیفلأ و  وحن  اهناکس  بونجلا : یلا  سیراب  نم  ارتمولیک  برغلا و 32  یلا  لیبروک  نم  ارتمولیک  هفاسم 24  یلع  زاو  نس و  هیالو 

دومیرلا جرالا و  يرهن  یقتلم  دنع  لیمج  داو  یف 

[ خابرإ ]
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یلع اهعقوم  .يربکلا  تداتسمرد  سه  هیقود  نم  هریغص  هنیدم  ءاخ * هرخآ  هعبشملا  هدحوملا  ءابلا  حتف  هیناث و  ناکسا  هلوأ و  رـسکب 
حیرـض هیف  لیمج  رـصق  اهیف  همـسن و  وحن 2000  اـهیف  .عـنلمم  رهن  یلع  یقرـشلا  بوـنجلا  یلا  تداتـسمرد  نم  ارتـمولیک  هفاسم 37 

يرخأ راثآ  عم  ادیج  اظفح  ظوفحم  وه  درهنیجأ و 

[ سابرأ ]

نیدیآ ءاول  یف  هیحان  هبصق  نیس * هرخآ  ادودمم  هیناث  ناکسا  هلوأ و  حتفب 
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يرق هدع  یلع  اهتیحان  لمتشت  ناغطزوی ..  یلامش  یف  هعقاو 

[ اینابرأ ]

نرقلا یف  تئـشنأ  همـسن  فالآ  هثالث  وحن  اهیلاهأ  اـهنم : یبرغلا  بونجلا  یلا  ونیبرا  نم  لاـیمأ  هفاسم 7  یلع  ایلاطیا  طسو  نم  هنیدـم 
دالیملل رشع  ثلاثلا 

[ هعبرأ ]

ناکسلا نم  افلأ  وحن 27  یلع  لمتشی  .هیساما  یقرش  هعاس  هفاسم 18  یلع  عقاو  ساویس  هیالو  نم  هیساما  ءاول  یف  ءاضق  ددعلا * ظفلب 
عبتلا بوبحلا و  اهتاعورزم  بلغأ  هیرق  یلع 119  و 

[ نیعبرأ ]

یف هتوحنم  هریثک  سومر  هیف  هرـضان و  تاهزتنم  هبذع و  هایم  وذ  ءاوهلا  دـیج  بلح  لامعأ  نم  بلدأ  یبونج  یلا  لبج  ددـعلا * ظفلب 
یمـس هنا  لیق  و  لیق ..  اذـکه  هیف  اوناک  ابهار  نوعبرأ  هیف  لـتق  هنـال  کلذـب  یمـس  هاـجللا  يداو  یف  هعقوم  ربد  نیعبرأ  و  روخـصلا *

دالیملل عبارلا  نرقلا  رخاوأ  یف  ءانیس  لبج  هیحان  یف  اکسان  نیعبرالا  لتقل  کلذب 

[ ياچ هبرأ  ]

هفاسم یلع  سارلا  یف  بصی  نأ  یلا  صراق  برق  رمی  يرمغ و  يوری  ایـسور  هیلعلا و  هلودـلا  كالمأ  دودـح  یلع  هینیمرأ  یف  رهن  * 
الیم وحن 80  هفاسم  بونجلا  یلا  لامشلا  نم  عطقی  نأ  دعب  کلذ  لامشلا و  یلا  طارارا  نم  الیم  نیسمخ  وحن 

[ ءاوبرأ ]

یف هیحان  هبـصق  یه  و  زروبراب ، امیدـق  فرعت  تناک  هنیدـم  دودـمم * فلأ  هرخآ  واولا و  حـتف  هثلاث و  هیناـث و  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
ولیک هفاسم 10  یلع  لـبج و  ضیـضح  یلع  سنازیوک  رهن  یلع  اـهعقوم  همیدـق ،، یه  اـسنارف و  یف  اروج  هیـالو  نم  نییلوب  هعطاـقم 

هطسوتملا نورقلا  نم  هظوفحم  همیدق  راثآ  اهیف  همسن و  وحن 7000  اهناکس  ینیلریلب ،، هنیدم  نم  تارتم 

[ اعوبرأ ]

: نوسنیا رهن  یلع  هعقاو  ابرغ  ملهکوتـسا  نع  الیم  نیتس  سمخ و  دـعبت  جوسأ  یف  همیدـق  هنیدـم  نیغلا * حـتف  هدـحوملا و  ءابلا  مضب 
هنیدملا هذه  راوج  یف  اهنم و  هجرختسملا  ساحنلا  دیدحلا و  دلجلا و  یف  هعساو  هراجت  تاذ  یه  و  سفن ..  نیفلأ  وحن  اهناکـس  ددع 

اهنوسدقی ءامدقلا  ناک  مانصالا  هدبعل  راثآ  اهیف  هیاغ 
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[ نوبرأ ]

یلع وغروث  هیالو  نم  ارسیوس  یف  هنیدم  نون * هرخآ  هدحوملا  ءابلا  مضب 
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یقرشلا لامـشلا  یلا  لاغ  تنـس  نم  ارتم  ولیک  هفاسم 12  یلع  و  اهتریحب ، یلع  هعقاو  سنتـسنوک  هنیدـم  نم  الیم  رـشع  هسمخ  هفاسم 
نطقلا لماعم  یف  مهلغش  بلغأ  سفن  فالآ  هرشع  اهناکس  ددع  اهنم .. 

[ یبرأ ]

یلا راملک  نم  الیم  هفاسم 14  یلع  یلعالا  نیرلا  لامعأ  نم  اسنارف  یف  هیراجت  هنیدم  هعبشملا * ءابلا  رسک  هیناث و  ناکسا  هلوأ و  مضب 
جاجزلا رخافلا و  فزخلا  تیشلل و  لماعم  اهب  همسن  فالآ  هتس  وحن  اهناکس  ددع  یبرغلا ،، لامشلا  یبرغ 

[ تیبرا ]

هفاسم 410 مرب  نع  دعبی  اهعقوم  مرب  هیالو  یف  ایـسآ  نم  ایـسور  یف  هنیدم  ءات * هرخآ  هعبـشم  هروسکم  هدحوم  ءاب  مث  نوکـسف  حتفب 
هیف عمتجی  هنـس  لک  قوس  اهیف  ماقت  همـسن و  فالآ  هعبرأ  ناکـسلا  نم  اهیف  ازنن ..  تیبرا و  يرهن  یقتلم  دنع  قرـشلا  یلا  تارتمولیک 

نیعبرأ هسمخ و  فلأ و  هنس  تسسأ  نمرالا ،، نانویلا و  رتتلا و  مجعلا و  نییراخبلاک و  نییسورلا  ادع  ام  سانلا  فانصأ  نم  ریفغ  مج 
هیرجه

[ وّلتیبروأ ]

هفاسم یلع  ایلاطیا  نم  اناکسوت  یف  هنیدم  هددشم * ماللا  مض  ءاتلا و  حتف  هعبشملا و  هدحوملا  ءابلا  رـسک  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  مضب 
تلوتـسا دیج  اهأفرم  .ناکـسلا و  نم  فالآ  هثالث  وحن  اهیف  اتیبروأ ..  هریحب  یلع  اهعقوم  اهنم ..  بونجلا  یلا  هنایـس  نم  رتمولیک  هئام 

هیرجه نیسمخ  عبرأ و  فلأ و  هنس  یف  اسنرف  اهیلع 

[ ونیبرأ ]

لایمأ هینامث  هفاسم  یلع  اهعقوم  ایلاطیا  یبونج  یف  هنیدم  هعبشم * همومضم  نونف  هنکاس  ءای  هروسکم و  هدحوم  ءاب  مث  نوکـسف  حتفب 
اهیلع یلوتـسا  مث  نویکـسلوقلا  اهأشنأ  اهریغ ،، هشمقألل و  لماعم  اـهیف  همـسن و  فـالآ  هرـشع  وحن  اهناکـس  بونجلا ..  یلا  روس  نم 

هبلاقصلا دهع  نم  راوسأ  راثآ  اهیف  دالیملا  لبق  هنس 304  نامورلا 

[ ونیبرأ ]

هنیدـم نم  الیم  نیرـشع  هفاسم  یلع  لابجلا  طسو  یف  اهعقوم  اـیلاطیا ،، یف  هروسم  هنیدـم  نونلا * مض  ءاـبلا و  رـسک  نوکـسف و  مضب 
لماعم و هلمج  اهیف  کیردرف و  رـصق  اهلمجأ  هلیمج و  هینبأ  همیدق و  راثآ  هلمج  اهیف  همـسن  فالآ  هرـشع  وحن  اهناکـس  ددـع  راسب ،،

هریهش همیدق  هنیدم  یه  سرادم و 

[ اترأ ]
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( لوأ مجنم -  26  ) هینامثعلا هلودلا  دالب  نم  هنیدم  هدودمملا * هانثملا  ءاتلا  حتف  نوکسف و  حتفب 
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رـسج كانه  هل  يرـسیلا و  اترا  رهن  هفـض  یلع  هلیمج  هعقب  یف  اهنم  بونجلا  یلا  هینای  نم  ـالیم  هفاسم 42  یلع  اهعقوم  اـبوروأ ..  یف 
لماعم اـهیف  همیدـق و  هیناـنوی  نوصح  راـثآ  اـهیف  .ناـنوی  مهرثکأ  همـسن  فـالآ  هعبـس  وحن  اهناکـس  عارذ ..  وحن 300  هلوـط  لـیمج 

هکلمملا نع  اهل  لصافلا  نانویلا  دالبل  هیلامـشلا  دودـحلا  نم  مسق  نانویلا و  رحب  نم  جـیلخ  مسا  اضیأ * اترأ  اهریغ و  تاـجوسنملل و 
بونجلا یلا  یبرغلا  لامـشلا  نم  هلوط  .یقرـشلا و  لوـطلا  نم  هجرد  یلامـشلا و 21  ضرعلا  نم  هـجرد  نیب 39  ابوروأ  یف  هیناـمثعلا 
یلامشلا مسقلا  راوج  یف  اهعقوم  اقرویم  هریزج  یف  هنیدم  اضیأ * اترأ  و  لایمأ * یلا 10  نم 4  هضرع  الیم و  نوشع  سمخ و  یقرشلا 

هراغم اهیف  و  رامثالاب ..  هراجتلا  کمسلا و  دیص  هغابدلا و  ناتکلا و  جسن  مهلاغشأ  همـسن و  فالآ  هینامث  وحن  اهناکـس  اهنم ..  یبرغلا 
لکشلا هبیرغ  بیدارس  تاذ 

[ اترأ ]

 .. هراقون هعطاقم  یف  ایلعلا  ایلاطیا  یف  هنیدم  هیناث * ناکسا  هلوأ و  مضب 

یبرغلا اترأ  هریحب  ئطاش  یلع  یبرغلا  لامشلا  یلامش  یلا  هرافون  نم  الیم  نیرشع  سمخ و  هفاسم  یلع  اهعقوم 

[ انوجاترأ ]

 .. هراون هیالو  نم  اینابسا  یف  هنیدم  فلأ * هرخآ  نونلا  حتف  هعبشملا و  میجلا  ناکسا  مث  ادودمم  هثلاث  حتف  هیناث و  ناکسا  هلوأ و  حتفب 
هدیج هیساحن  نداعم  اهیف  همسن  وحن 2000  اهناکس  بونجلا ..  یلا  هنولبمب  نم  الیم  هفاسم 18  یلع  اهعقوم 

[ یکاترأ ]

نآلا یمست  یساترا و  امیدق  یمست  يرغصلا  ایـسآ  یف  هصرف  ءای * هرخآ  فاکلا  رـسک  هعبـشملا و  هانثملا  ءاتلا  حتف  مث  نوکـسف  حتفب 
بونجلا یلا  هیلعلا  هناتـسالا  نم  الیم  هفاـسم 70  یلع  ارمرم  رحب  یف  هکیزیک  هریزج  هبـش  نم  یبرغلا  ئطاـشلا  یلع  اـهعقوم  كدرا .. 

ربکأ یه  اهونـصح و  نانویلا و  اهءانب  داعأ  مث  اهوقرحأ  نویقنیفلا  سرفلا  براح  امل  رحبلا و  یف  میدـق  دـس  راثآ  اهیف  اـهنم ،، یبرغلا 
يوتحی هراجتلا و  نم  رثکأ  هعارزلا  یف  نولغتـشی  اهلهأ  همـسن و  هئامـسمخ  فلأ و  وحن  اهنکـسی  هروکذملا ..  هریزجلا  هبـش  یف  هدـلب 

نوملسم نوقابلا  نویحیسم و  مهرثکأ  همسن  اهروکذ 7383  اتیب  نیسمخ  هثالث و  هئامعبس و  نیفلأ و  یلع  اهؤاضق 

[ وسترأ ]

یف هیالو  واو * هرخآ  نیسلا  مض  ءاتلا و  ناکسا  هیناث و  رسک  هلوأ و  حتفب 
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یـضارأ بصخأ  نم  بصخ  لیمج  لهـس  یف  یه  سفنـالا و  نم  وحن 24000  اهناکـس  ددـع  اعبرم ..  الیم  اهتحاسم 1276  اـیلاطیا .. 
هسنرولف نم  الیم  هفاسم 36  یل  بصخم  داو  یف  اهعقوم  هراملا ..  وسترا  هیالو  ءاضق  هبـصق  یه  هنیدـم  مسا  اضیأ * وسترا  و  اـبوروأ *

اهیف لایمأ  هثالث  هفاسم  یلع  میظع  روسی  هطاـحم  یه  ناکـسلا و  نم  همـسن  وحن 30000  یلع  اـهترئاد  يوتحت  یقرـشلا : بونجلا  یلا 
اهئاسن لامجب  هروهشم  یه  و  ماظتنالا ..  هیاغ  یف  اهعراوش  هیمومع و  هینبأ 

[ هترأ ]

وبود فاغ  رهن  نم  برقلاب  اهعقوم  .یلفسلا  تانربلا  هیالو  نم  هعطاقم  هبـصق  هطوبرم * ءات  هرخآ  ءاتلا  حتف  هیناث و  نوکـسف  هلوأ  مضب 
اهلیصاحم نم  همسن و  نورشع  هعبرأ و  هئامعبـس و  فالآ و  هتـس  وحن  اهناکـس  ارتمولیک ،، هفاسم 40  یلع  وب  نم  یبرغلا  لامـشلا  یلا 

هیفوصلا تاجوسنملا  زوالا و  شیر  دیجلا و  حلملا 

[ اوبرأ ]

یه و  هلاکود ، هعطاقم  ایدرکیب  نم  ریغـص  مسق  نم  اهنم و  فلأتی  نآلا  اسنرف و  یلامـش  یف  يربک  هیالو  البق  تناک  نوکـسف * حـتفب 
دـالبلل حـمقلا  نزاـخم  نم  یه  هلیلق و  اـهرامثأ  ناـتکلا و  بثقلا و  اـهتاعورزم  نم  اـهراهنأ و  اـهعیبانی و  هرثکل  هبـصخم  ضارأ  تاذ 

هیواسنرفلا

[ نیونرأ ]

یلا موطاب  نم  ـالیم  هفاسم 24  یلع  مورـضرا  هیالو  یف  هنیدـم  نون * هرخآ  هعبـشملا  واولا  رـسک  هثلاث و  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
همسن و هئامسمخ  وحن  اهناکس  نیملسملل ..  کلم  یه  بشخلا و  نم  اهتویب  رثکأ  كوج و  رهن  یلع  اهعقوم  اهنم ..  یقرـشلا  بونجلا 

نوتیزلا تیزلا و  عمشلا و  لسعلا و  هدبزلا و  اهتارداص  مهأ 

[ لجرأ ]

ارتمولیک هفاسم 45  یلع  هرفـس  رهن  یلع  اهعقوم  اینابـسا  یف  هینولطق  هیالو  یف  هنیـصح  هنیدم  مال * هرخآ  میجلا  حتف  نوکـسف و  مضب 
هعـست و نیتئام و  فلا و  هنـس  اسنرف  اهیلع  یلوتـسا  همهم  هعلق  اهب  همـسن و  فـالآ  هسمخ  اهناکـس  یبرغلا  بونجلا  یلا  ادرـسیوب  نع 

نیثالث

[ هلجرا ]

داو یف  اهعقوم  اسنرف ..  نم  ایلعلا  تانربلا  هیالو  یف  اهمـساب  هعطاقم  هبـصق  هطوبرم * ءاـت  هرخآ  مـاللا  میجلا و  حـتف  نوکـسف و  حـتفب 
اهناکس ددع  نوزأ ،، فاغ  رهن  یلع  اهمساب 
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ناکسلا نم  فلأ  نیعبرأ  وحن  یلع  حاون و  هسمخ  یلع  لمتشت  اهتعطاقم  سفن و  یفلأ  وحن 

[ هلجرأ ]

هئامعست و فلأ و  اهیلاهأ  ددع  اسنرف : لامعأ  نم  اروج  هیالو  یف  هیحان  هبصق  ثینأتلا * ءات  هرخآ  ماللا  میجلا و  حتف  نوکـسف و  مضب 
هنیصح هنیدم  اقباس  تناک  دیجلا  نبجلا  اهیف  عنصی  همسن  رشع  ینثا 

[ نجرأ ]

ارتمولیک نیعبرأ  دعبت  هرولوس  رهن  یلع  هعقاو  اسنرف ..  نم  ریـشلا  هیالو  یف  هیحان  هبـصق  نون * هرخآ  هحوتفم  میج  مث  نوکـسف  حـتفب 
همسن هئامنامث  وحن  اهناکس  ددع  یبرغلا  لامشلا  یلا  ریس  ناس  نع 

[ ناتنجرأ ]

 .. اسنارف نم  نرأ  هیالو  یف  هعطاقم  هبصق  نون * هرخآ  هدودمم  هحوتفم  هانثم  ءات  اهدعب  هنکاس  نون  هحوتفم و  میج  مث  نوکـسف  حتفب 
.هبصخم لوهس  طسو  یف  لت  یلع  یبرغلا  لامشلا  یلا  نوسنلأ  نم  ارتمولیک  هفاسم 44  یلع  ندأ  رهن  یلع  اهعقوم 

سفن فالآ  هتس  وحن  اهیلاهأ  ددع  یشاوملا ..  کسملا و  فوفکلا و  یف  نآلا  اهتراجت  مهأ  حوارملا و  هعانصب  هروهشم  اقباس  تناک 
سفن فلأ  هئام  وحن  اهناکس  ددع  .هرئاد و  هیحان و 248  رشع  يدحا  یلع  لمتشتف  اهتعطاقم  امأ  و  .. 

[ نوتنجرأ ]

هعقاوم .اسنارف  نم  ردنا  هیالو  یف  هیحان  هبـصق  نون * هرخآ  هعبـشم  همومـضم  ءات  اهدعب  هنکاس  نون  هحوتفم و  میج  مث  نوکـسف  حتفب 
ایاقب همیدق و  راثآ  اهب  سفن  فالآ  هسمخ  اهناکـس  ددـع  یبرغلا ،، بونجلا  یلا  دروناش  نم  ارتمولیک  هفاسم 29  یلع  زورک  رهن  یلع 

فزخلا عانطصال  دیج  بارت  اهیف  هروهشملا و  هنیصحلا  هعلقلا 

[ لبوتنجرأ ]

هلیمج هبصق  ناتنکاس * مال  هدحوم و  ءاب  اهدعب  هدودمم  همومـضم  ءات  مث  نونلا  ناکـسا  میجلا و  حتف  یناثلا و  ناکـسا  لوالا و  حتفب 
اهب یقرشلا  لامشلا  یلا  هیلاسرف  نم  ارتمولیک  هرشع  هفاسم  یلع  نیـسلا  نم  ینمیلا  هفـصلا  یلع  هعقاو  اسنارف  یف  زاو  نیـس و  هیالو  یف 

نیتلا بنعلا و  اهتالوصحم  رثکأ  .سیراب و  نیب  اهنیب و  لصت  هیدیدحلا  قیرطلل  هطحم  لیمج و  رسج 

[ ریتنجرأ ]
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بطلا و یف  لمعتـسی  ناک  اهبارت  .یقرـشلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 47  یلامـشلا و 22  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 47  نیبولیم 36 
اـسنرف یف  هعطاقم  هبـصق  اضیأ * یه  سفن و  وحن 700  اهناکـس  .هلحام  یه  نآلا  اقباس و  تناک  هیناـکرب  ضرأ  یه  هشمقـالا و  رـصق 

اهتعطاقم امأ  و  سفن ..  فالآ  هثالث  وحن  اهناکس  ددع  یبرغلا ..  بونجلا  یلا  سافیارب  نم  ارتمولیک  نیثالث  هثالث و  هفاسم  یلع  هعقاو 
نم ایلعلا  بلالا  هیالو  یف  هیحان  هبـصق  اضیأ * ریتنجرأ  سفن و  فـالآ  هعبـس  اهناکـس  رئاود ..  عبرأ  هئاـم و  حاون و  هرـشع  نم  هفلؤمف 

ندعم نداعملا  نم  اهب  اسفن و  اهناکس 1268  ددع  یبرغلا ..  بونجلا  یلا  نوسنبرب  نم  ارتمولیک  رشع  هسمخ  هفاسم  یلع  هعقاو  اسنارف 
صاصرلا

[ بوجرأ ]

نیتس وحن  اهیف  ناک  ناشاب  یف  جوع  هکلمم  نم  ندرالا  یقرـش  یلا  اهعقوم  هروک  ءاب * هرخآ  هدودـمملا  میجلا  مض  نوکـسف و  حـتفب 
،، لیلجلا رحبلا  یقرـش  یلا  قشمد و  یبونج  هعقاولا  هاجللا  هعطاقم  یه  نآلا  اهنا  رهاظلا  هدیدعلا و  ءارحـصلا  يرق  يوس  هروسم  هنیدم 

یلا برغلا  نم  اضرع  الیم و  نیرـشع  نینثا و  وحن  بونجلا  یلا  لامـشلا  نم  اهلوط  نا  لاـقف  نیمدـقتملا  حاوسلا  ضعب  اهفـصو  دـق  و 
طیحی ادج و  نیتم  اهؤانب  هروجهم و  يرق  هدـع  اهیف  ءادوسلا و  هیناکربلا  روخـصلا  نم  هبکرم  ابیرقت  لکـشلا  هیواضیب  الیم  قرشلا 14 

برعلا دالب  دودح  یلا  كانه  نم  هاجللا و  یلا  لیلجلا  رحب  نم  دتمملا  ناروح  لهس  دالبلا  هذهب 

[ نزوجرأ ]

نم ارتمولیک  نیثالث  سمخ و  هفاسم  یلع  اسنرف  نم  دـنال  هیـالو  یف  هعطاـقم  هبـصق  نون * هرخآ  يازلا  حـتف  هدودـمملا و  میجلا  مضب 
هیدیدحلا قیرطلل  هطحم  اهیف  رخاف و  رمح  اهنم  جرختسی  سفن  فلأ  وحن  اهناکس  ددع  یبرغلا  لامشلا  یلا  ناسرم  ود  نوم 

[ شیجرأ ]

یلع اهعقوم  اسیـسرا ..  یعدـت  تناک  مورـضرا  هیالو  یف  هریغـص  هنیدـم  یه * لاقف  طسباب  یناتـسبلا  اـهمجرت  لـصالا و  یف  اـهرکذ 
نیرشع سمخ و  هنس  تحتف  اهمساب  یعدی  نا  ءاول و  یف  ءاضق  هبصق  یه  طارارا و  لبج  حفس  دنع  نا  هریحب و  نم  یلامشلا  لحاسلا 

اهرکذ هیرجه و  نیعبـس  هثالث و  هئامثالث و  هنـس  يدرکلا  ذاـب  اـهکلم  هنیدـم  لوأ  یه  .يرهفلا و  هملـسم  نب  بیبح  دـی  یلع  هرجهلل 
هلوقب رعاشلا  يونشبلا  نیسحلا 
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بطعلا یف  ءابدحلا  لصوملا  رهاظب  هتعیش  شیجراب و  ذاب  راصنأ 

هنس 496 و یقوجلسلا  دمحم  ناطلسلا  اهلخد  مث  نینامث  نینثا و  هئامثالث و  هنس  مورلا  کلم  اهرـصاح  مث  هموق  نم  تذخأ  لتق و  مث 
هنـس نامکـس  نب  نمرأ  هاش  كولمم  نابلب  اهکلم  مث  اوبـس  اوبهن و  اهلوح و  ام  اهوبرخف و  جرکلا  اهیلع  تراغأ  دـحاو  هئامتـس و  هنس 
هنـس جرکلا  اهیلا  یتأ  مث  هعبرأ  هئامتـس و  هنـس  یبویالا  لداعلا  کلملا  نب  نیدـلا  مجن  دـحوالا  کلملا  هنم  اهکلم  مث  هثالث  هئامتس و 

لعفت اهیلا و  ددرتت  رتتلا  تراص  مث  اهوبرخ  اهوقرحأ و  اهلهأ و  اوبـس  اورـسأ و  اهبام و  اوبهن  اهوکلم و  اهورـصحف و  هسمخ  هئامتس و 
عماوج و هدـع  يرق و  هعبـس  هئام و  یلع  لمتـشی  وه  هعاس و  رـشع  هینامث  ءاوللا  زکرم  نع  دـیعبف  اهؤاضق  امأ  و  لامعالا ..  عنـشأ  اـهب 
دـعبت 133 شیجرأ  رهن  یلع  خالفلا  نم  هنیدـم  اضیأ * شیجرأ  و  نوملـسم * مهرثکأ  سفن  اـفلأ  رـشع  دـحأ  وحن  هناکـس  .سرادـم 

يربکلا خالفلا  ءاول  یف  ءاضق  هبصق  یه  یبرغلا و  لامشلا  یلا  تسراخب  نم  ارتمولیک 

[ لیجرأ ]

اهللختی رئازج  هدع  یلع  لمتشت  یه  هیبرغلا و  هدنالتوکـس  نم  هیتنوک  مال * هرخآ  هعبـشملا  میجلا  رـسک  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  حتفب 
نیرشع هعبس و  هئامثالث و  فالآ و  هسمخ  یلا  نیثالث  هعبرأ و  هئام و  فالآ و  هثالث  نم  اهلابج  ولع  هیلبج  دالب  یه  هقیمع و  ناجلخ 

یه اسفن و  نوثالث  هسمخ و  هئامتـس و  فلأ و  اهناکـس  ددـع  و  اعبرم ..  الیم  نیـسمخ  هسمخ و  نیتئام و  فالآ و  هثـالث  اـهتحاسم  .. 
سؤرال رقفلا  هیاغ  یف  اهیف  نوحالفلا  يرجحلا و  محفلا  ساحنلا و  صاـصرلا و  اـهنداعم  نم  یـشاوملا و  هریثک  اـهنکل  نداـعملا  هلیلق 

ددـع .نوتلبمک  اهندـم  نم  سفن و  فلأ  نیرـشع  وحن  اهناکـس  ددـع  یتلا  يرارغا  اهتبـصق  ناصقنلا و  یف  ذـخآ  مهددـع  مهل و  لام 
سفن فالآ  هتس  وحن  اهناکس 

[ لیبخرأ ]

رئازج یلع  هلمتـشم  رحبلا  نم  هعطقل  مسا  هینانوی * هظفل  مال  هرخآ  هدودـمملا  ءابلا  رـسک  ءاـخلا و  حـتف  هیناـث و  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
لدعم لیم و  هئامعبرأ  هفاسم  لامـشلا  یلا  دتمی  طسوتملا  رحبلا  نم  عرف  وه  لوالاف  يدـنه  یمور و  لیبخرا  نامـسق  وه  هصوصخم و 

لوـطلا نم  هجرد  نیرـشع و 28  هثـالث و  نیب  یلامـشلا و  ضرعلا  نم  هـجرد  نیثـالث و 41  هسمخ و  نیب  هعقوـم  لـیم و  اـتئام  هضرع 
یبرغلا لامشلا  لامشلا و  نم  هدحی  یقرشلا و 
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رئازج رحب  اضیأ  یمسی  تیرکوأ و  ایدنک  هریزج  بونجلا  نم  نانویلا و  دالب  برغلا  نم  يرغصلا و  ایـسآ  قرـشلا  نم  ابوروأ و  هیکرت 
هعبرأ اهربکأ  هحاسم  .هیروخص و  رئازج  اهرثکأ  ادج  هریثک  رئازج  یلع  لمتـشی  ناوجالا و  ناجلخلا و  ریثک  وه  دیفـس و  رحب  مورلا و 

مهأ هبـصخ و  اهلک  اهیـضارأ  هبوأ و  هریزج  اهرئازج  مظعأ  مدـق و  فالآ  هسمخ  اـهیف  همق  یلعأ  هیـسلک  اـهلابج  عبرم و  لـیم  فـالآ 
زکارم کـلذ و  ریغ  رمرملا و  جنفـسالا و  ناـجرملا و  لاـقتربلا و  بیبزلا و  نیتلا و  بنعلا و  لـسعلا و  نطقلا و  ریرحلا و  اـهتالوصحم 
نویعلا یلع  هلمتـشملا  هبـصخلا  هیدوالا  وأ  لابجلا  حفـس  یف  وأ  رحبلا  ئطاوش  یلع  اما  اـهنال  لاـمجلا  هیاـغ  یف  اـهیف  يرقلا  ندـملا و 

الا رحبلا  اذه  یف  ریست  نأ  نفسلا  نکمی  هروصلا و ال  لامجب  تاروهـشم  اهؤاسن  ءادشأ و  اهناکـس  یحـص و  لدتعم  اهؤاوه  هبذعلا و 
ریبکلا ردنکسالا  لبق  لیبخرالا  رئازج  تناک  دق  هلئاهلا و  هروخص  هریغصلا و  هرزج  هرثک  هعباوز و  هدشل  ریبک  رطخ  همیظع و  هقـشمب 

هیروطاربمالا اهیلع  تلوتـسا  مث  اینودـکم  هکلمم  یلا  تمـض  مث  سرفلا  نیینومدـقللا و  نییویثالا و  هطلـس  تحت  اهـضعب  ناک  هرح و 
تلقتناف هینانویلا  هکلمملا  تشتنا  نأ  یلا  یناـمثعلا  میلـس  ناطلـسلا  اـهیلع  بلغت  هنـس 1067  یلا  مهریغ  يدایأ  اـهتبوانت  مث  هیناـمورلا 

یمورلا و لیبخرالا  نم  هیمها  لقأ  وهف  يدـنهلا  لیبخرالا  امأ  هحالملا  نفب  هفرعم  هراجتلاب و  ءانتعا  مهل  رئازجلا  کلت  یلاهأ  .اـهیلا و 
نیبلیف و رئازج  هرئازج  نم  ایلارتسوأ و  یلا  یقرشلا  یبونجلا  ایسآ  لحاس  نم  ادتمم  یقرشلا  هرکلا  فصن  رئازج  عومجم  یلع  لمتـشی 

ضرعلا نم  هجرد  نیرشع  یبونجلا و  ضرعلا  نم  هجرد  رشع  يدحا  نیب  هعقوم  .ادنب و  اقلم و  سبیلیس و  وینروب و  ناج و  هرطموس و 
هیلاهأ يدنهلا و  سونایقوالا  ایلارتسا و  یکیفیسابلا و  سونایقوالا  ینیـصلا و  رحبلا  هدحی  یقرـشلا و  لوطلا  نم  یلامشلا و 95 و 135 

هیبجنز هیسالم و  ناعون 

[ يوخرأ ]

ثالث ارحب و  لایمأ  هسمخ  دعبت  دوسألا  رحبلا  یلع  اهعقوم  نوزبرط  هیالو  نم  ناتسزال  ءاول  عباتلا  هبوخ  ءاضق  یحاون  نم  هیحان  هبصق 
نوزبارط نع  ارب  هعاس  ارحب و 28  الیم  ءاوللا و 74  زکرم  ناتسزال  نع  ارب  هعاس  ارحب و 12  الیم  ءاضقلا و 22  زکرم  نع  ارب  تاـعاس 

نوملسم مهلک  سفن  فلأ  وحن 15  اهناکس  ددع  هیرق ..  یلع 40  لمتشت  هیحانلا  سفن و  وحن 600  اهناکس  ددع  هیالولا ..  زکرم 
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[ درأ ]

نوک رهن  یلع  اهعقوم  اسنارف  یف  هیحان  هبصق  یه  یناتسبلا  لاق  جنشوف و  يرق  نم  هیرق  اهنا  لصالا  یف  رکذ  لاد  هرخآ  نوکـسف  حتفب 
منغلا و اـهیف  رثـکی  هیناـکرب و  داوم  اـهب  نیفلأ و  وحن  اهناکـس  ددـع  یبرغلا ..  بونجلا  یلا  راوـسا  نم  ارتـمولیک  نیرـشع  هفاـسم  یلع 

فوصلا

[ درأ ]

اهب طیحت  هیلمر  هضفخنم  یه  .نیرحبلا و  هریزج  نم  یقرشلا  لامشلا  یلا  هعقاو  رحبلا  نم  رئازج  يدحا  لاد * هرخآ  هیناث  هلوأ و  حتفب 
مجعلا و جـیلخ  یف  هدوجوملا  رئازجلا  بصخأ  نیرحبلا  هریزج  یه و  دـملا و  دـنع  رحبلا  نم  اهئام  دمتـست  هعرت  اهقرتخی  ریـصاقالا و 

اؤلؤل اهانغأ  ءاوه و  اهدوجأ  ءام و  اهرثکأ 

[ لیبدرأ ]

نم حیـسف  یف  هریبک  هنیدـم  یه * لاق  اضیأ و  هترئاد  یف  یناتـسبلا  اهطـسب  اهتمجرت و  یف  بنطأ  لصالا و  یف  اهرکذ  نوکـسف  حـتفب 
رزخلا رحب  نع  الیم  اقرـش و 35  زیربت  نع  لایمأ  دـعبت 110  وص  هرق  وأ  ياج  قلاب  رهن  یلع  مجعلا  دالب  نم  ناجیبرذا  یقرـش  ضرالا 
سفن فالآ  هعبرأ  اهناکس  ددع  و  نالبس ..  همسا  قهاش  لبج  ضیـضح  یف  یه  مدق و  فالآ  هسمخ  رحبلا  حطـس  نع  اهعافترا  ابرغ 

اهل هزع  اهب  رینانـسلل  ادـج و  ریثک  اهب  رافلا  ینیوزقلا و  لاق  اهتبرت  هباصخ  اهعقوم و  نسحل  اهدـصقت  سراف  كولم  تناـک  اـم  اریثک  و 
هرهـش تاذ  امیدق  هنیدملا  هذه  تناک  نولالد و  راجت و  اهل  هقارـس و  هباره و ال  هبدؤم ال  هدایـص  هرونـس  اهیلع  نودانی  هیف  عابت  قوس 

اهیف ینب  كولملا و  ءالؤه  سأر  یلیبرالا  يوفصلا  يردیحلا  لیعامسا  هاشلا  نفدم  اهب  هیوفـصلا و  كولملا  هماقا  تناک  اهب  همیظع و 
سرطب یلا  اهنم  تذخأ  مایالا  کلت  یف  مهبرح و  هدم  یف  نیتنس  وحن  اهیلع  اولوتسا  نیذلا  نییـسورلا  نم  هیاقولل  انـصح  ازریم  سابع 

هنـس هینامثعلا  هلودـلا  اهیلع  تلوتـسا  مث  نییواسنرفلا  داوق  ضعب  اهانب  ناک  هعلق  اهب  قرـشملا و  بتک  لجأ  نم  طـخ  بتک  هدـع  جرب 
بارخلا هریثک  رجآلا  نیطلاب و  هینبم  تویبلا  هریقح  نزحم  طاطحنا  هلاح  یف  اهنکل  نآلا  یلا  مهل  یه  مجعلا و  دـیب  تراـص  مث   1243

ناجیبرذا و یـضارأ  یف  ندملا  نم  اهریغ  ینب  امل  اهرمع  ذابق  نب  ناورـشونأ  نا  نوخرؤملا  رکذ  دق  .ارارم و  اهیلع  لزالزلا  یلاوت  نم 
هّللاب مصتعملا  لسراف  ناجنز  نیب  اهنیب و  نوصحلا  برخ  دـق  کباب  ناک  یمّرخلا و  کباب  مایأ  لاومالا  رکاسعلا و  أـجلم  تناـک  اـهنا 

ابأ سابعلا 
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سنوم نیب  هعقولا  تناک  اهباب  یلع  هیرجه و  هنس 220  کلذ  ناک  هینمالا و  ظفحی  نوصحلا و  ممریل  یئاطلا  فسوی  نب  دمحم  دیعس 
مهب راس  هباحصأ و  هلمج  عم  وه  رسأ  فسوی و  رکسع  رـسکناف  هّللاب  ردتقملا  مایأ  هیرجه  هنس 304  جاسلا  یبأ  نب  فسوی  رفظملا و 

لیبدرأ یلع  ءالیتسالا  اضیأ  دارأ  يدرکلا و  میهاربا  نب  مسید  دی  نم  هنس 326  ناجیبرذا  یلع  يرکبس  یلوتسا  مث  دادغب  یلا  سنوم 
اهولخد روسلا و  هباحصأ  بقن  مث  هلیوط  هدم  اهرصاحف  اهلهأ  هوق  اهتانـصحل و  هیلع  بعـصف  ناجیبرذا  کلمل  اراد  كاذ  ذا  تناک  و 

هیلع اعیمج  اوقبطأ  يرکبـس و  ءارو  نم  مهانأف  مهیلا  هوبلجتـسا  مسید و  یلا  اوبتک  ایناث و  نایـصعلا  اورهظأ  روسلا و  اـهلهأ  حلـصأ  مث 
هعبس و هئامسمخ و  هنس  دوعسم  ناطلسلا  اهرصاح  هیقوجلسلا و  دیب  تراص  مث  نوریثک  مهنم  لتق  همیزه و  رشأ  هرکـسع  وه و  مزهناف 

اهلهأب تکتف  ارارم و  اهلهأ  تزغ  رتتلا و  يدایأ  اهتبوانت  مث  هیناولهبلا  ءارمالا  اهالوت  مث  نیقابلا  مزه  نیریثک و  اهلهأ  نم  لتق  نیرشع و 
ناجیبرذأ خیرات  عجاریلف  اهخیرات  مامت  دارأ  نم  اعیرذ و  اکتف 

[ کتشهیبدرأ ]

یه ینیوزقلا  لاق  فاک  هرخآ  قوف  هانثملا  ءاتلا  حتف  نیشلا و  ناکسا  ءاهلا و  حتف  هدودمملا و  ءابلا  رسک  لادلا و  حتف  نوکسف و  حتفب 
نأ ردقی  ناسنالا  نا  اهصاوخ  بیجع  نم  ادیدش و  الاهسا  لهست  اهنم  برش  ادا  ءام  نیع  اهب  اهنم  خسارف  هثالث  یلع  نیوزق  عایـض  نم 

لوضفلا نم  هتیقنت  ندبلا و  حالصا  یف  میظع  عفن  اهل  لاطرأ و  هرشع  اهنم  برشی 

[ ددرإ ]

لماعم اهب  یقرشلا  لامـشلا  یقرـش  یلا  نیزبرد  نع  الیم  دعبت 65  هیقرـشلا  رجملا  نم  هیرق  لاد * هرخآ  لادلا  مض  نوکـسف و  رـسکب 
دالب نم  اسفن  اهناکس 1670  ددع  هبرخ  هعلق  جاجزلل و 

[ هردرأ ]

یه .سوغال و  رهن  اهیوری  هیقیرفأ  یف  هیرحبلا  نادوسلا  همهد  هکلمم  یف  هیالو  هطوبرم * ءات  هرخآ  ءارلا  لادلا و  حتف  نوکسف و  حتفب 
اصوصخ ءاوهلا  هدیج  ریغ  اهنکل  هبرتلا  هبـصخ  یه  لامـشلا و  ضرعلا  نم  قیاقد  تاجرد و 6  یقرـشلا و 6  لوطلا  نم  هقیقد  نیب 46 

تاجرد و یلامشلا و 3  ضرعلا  نم  هقیقد  تاجرد و 39  نیب 6  هعقاو  یه  هروکذملا و  هکلمملا  هبصق  راضلا * هردرأ  جنرفالا و  یلع 
( لوأ مجنم -  27  ) یقرشلا لوطلا  نم  هقیقد   42
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لخنلا تیزب  اهتراجت  رثکأ  سفن و  فالآ  اهناکس 10  ددع  رحبلا ..  ئطاش  نع  الیم  وحن 20  دعبت  هریحب  ئطاش  یلع 

[ شدرأ ]

حطس نع  اهعافترا  غلبی  اعبرم  الیم   2 اهتحاسم 134 ، اسنرف ..  نم  یقرشلا  بونجلا  یف  هیالو  نیش * هرخآ  لادلا  رسک  نوکسف و  حتفب 
هسکع اهیصخ و  ضرالا و  لاوحأ  ءاملا و  ءاوهلا و  نم  اسنرف  یف  یتلا  هیعیبطلا  تاجردلا  عیمج  اهیف  رتم و   1 یلا 800 ، نم 70  رحبلا 
نیکارب هدـم  نعی  اهیف  ناک  .كاذ و  ریغ  هقاطبلا و  نبجلا و  عمـشلا و  تاناویحلا و  عاونأ  دـیجلا و  ریرحلا  اهنم  ردـصی  اـهتالوصحم  و 

هریثک نداعم  اـهلابج  یف  تدـجو  دـق  .هریثک و  هراـح  عیباـنی  اهـضیضح  نم  يرجی  هیتیربکلا و  حـئاورلا  اـهنم  ثعبنی  لاز  ـال  هریثک و 
اهمهأ هلیلق  هیعارزلا  اهتالوصحم  اسنرف و  لماعم  نسحأ  اهب  يرجحلا و  محفلا  ماحرلا و  دیدحلا و  صاصرلا و  ریدصقلا و  هضفلاک و 

هدیج هریثک  اهتاعونصم  هریثک و  شاوم  اهب  هرثکب و  زقلا  دود  اهیف  یبری  توتلا و  رجش  اهیف  رثکی  نوتیزلا و  نیتلا و  انتکلا و  هطاطبلا و 
کلذ ریغ  فوفکلا و  شیبارطلا و  خوجلا و  قرولاک و 

[ شدرأ ]

نم الیم  هفاسم 68  یلع  سرلا  رهن  یلع  اهعقوم  اهتمـصاع ..  تناک  هینیمرأب  همیدق  هنیدم  نیـش * هرخآ  لادـلا  حـتف  نوکـسف و  حـتفب 
مث اـیناث  تینب  تقرحأ و  مث  دـالیملا  لـبق  هنـس 187  يربکلا  هینیمرأ  یلا  شاـش و  اـضرا  اـهانب  یقرـشلا  بونجلا  یبونج  یلا  ناـقیرأ 

تیب فلأ  دوهیلل و 40  تیب  فالآ  هعست  ذئموی  اهب  ناک  اهناکـس و  اوبـس  اهنم و  ابناج  اوبرخ  دالیملا و  دعب  هنس 370  سرفلا  اهتذخأ 
هریغص هبصق  یه  نآلا  هدیدع و  ارارم  رامعلا  بارخلا و  اهبوانت  دق  افلأ و  اهناکس 190  ددع  و  نمرالل .. 

[ سالغدرأ ]

رحب یلع  هدـنالریا  نم  نود  هتیتنوک  یف  هضرف  نیـس * هرخآ  هدودـمملا  ماللا  حـتف  نیغلا و  ناکـسا  لادـلا و  رـسک  نوکـسف و  حـتفب 
نیتمکأ نیب  ضرـالا  نم  عفترم  یلع  یه  سفن و  اهناکس 16600  ددع  و  یقرـشلا ..  یبونجلا  یلا  نود  نع  لایمأ  هتـس  دعبت  هدنالریا 
کمسلا دیص  یطاعتت  یتلا  نفـسلا  طحم  یه  هعـساو و  هراجت  تاذ  تناک  مامحتـسالا و  نمز  یف  اهیلا  ددرتی  هثیدح  هریثک  لزانم  اهب 

دیصلل ابلط  هدنالریا  اریتلکنا و  ههج  نم  اهیلا  مدقت  هنیفس  وحن 400  اهیف  دجو  امبر  یتح  هدنالریا  رحب  یف 
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[ ندرأ ]

الیم اهتحاسم 20021  لامشلا ..  ههج  نم  اکجلب  دودح  یلع  اسنرف  نم  هیقرش  هیلامش  هیالو  نون * هرخآ  لادلا  رسک  نوکـسف و  حتفب 
عطاقم دـیدحلا و  ندـعم  اهیف  رثکی  تاباغلا و  هریثک  هیلبج  اهیـضارأ  بطر و  دراب  اهئاوه  همـسن و   32 اهناکـس 217 ، ددع  و  اعبرم .. 
مظعم تاـعاسلا و  تاـجوسنملا و  جاـجزلا و  هحلـسالا و  هیندـعملا و  هیدـیدحلا و  تاودـالا  لـمع  اـهلهأ  هعانـص  هطنحلا و  رمرملا و 

هرئاد و 478 تاعطاقم و 31  سمخ  یلا  همـسقنم  یه  اهتاباغ و  هرثکل  صنقلا  اـهیف  رثکی  تاعونـصملا و  لیـصاحملا و  یف  اـهتراجت 
هرخاف تالاش  هنم  نوعنصی  ریمشک  زعام  رعشب  هبشأ  هرعش  زعاملا  نم  عون  هرخاف و  فوصلا  لیوط  منغلا  نم  عون  اهب  هیحان و 

[ ناهدرأ ]

ضرعلا نم  هقیقد  هجرد و 20  نیب 41  روکلا  رهن  یلع  اهعقوم  مورضرأ  هیالو  نم  ردلج  ءاول  یف  اهمساب  ءاضق  هبصق  نوکـسف * حتفب 
یلامـش یلا  صراقلا  نع  الیم  وحن 40  ءاوللا و  زکرم  نم  هعاـس  دعبت 18  یقرـشلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 30  وحن 40  یلامشلا و 

نیب هریخـالا  برحلا  یف  مث  نویناـمثعلا  اـهعجرتسا  مث  هیرجه  هنـس 1244  سورلا  اهیلع  یلوتـسا  هنیـصح  هدلب  یه  یبرغلا و  لامـشلا 
نآلا یلا  مهدیب  یه  سورلا و  اهیلع  تلوتسا  ایسور  هیلعلا و  هلودلا 

[ نهدرأ ]

تخأ نبا  حوتفلا  وبأ  اهکلم  هیلعامـسالا  هینطابلل  تناک  یتلا  عالقلا  نم  یه  اضیأ و  هرئادـلا  یف  یناتـسبلا  لاـق  لـصالا و  یف  اـهرکذ 
یلا هاش  مزراوخ  لصو  امل  لاق و  یماطـسبلا  نیدـلا  جات  یکح  کلذـل  ضرـالا و  عـالق  نصحأ  نم  یه  لـیق و  حابـصلا  نب  نسحلا 

ینرمأ اهرـساب و  ضرالا  جارخ  اهلداعی  رهاوج ال  ئلآل و  هءولمم  قیدانـص  هرـشع  ینعدوأ  ینرـضحتسا و  ناخ  زکنج  نم  اراف  قارعلا 
ادبأ ارهق  هنم  ذخؤت  مل  دحاو  لجر  نهدرا  یلع  ناک  ول  مهـضعب  لاق  کلذ و  دعب  رتتلا  اهذـخأ  مث  اهتناصحل  نهدرا  هعلق  یلا  اهلمحب 

هنوؤملا یلا  جاتحا  اذا  الا 

[ ودرأ ]

دحاو و مامح  نزاخم و  نیکاکد و  تویب و  هدع  اهیف  نوزبارط  ءاول  یف  اهمـساب  ءاضق  هبـصق  هعبـشملا * لادلا  مض  نوکـسف و  حـتفب 
نانجلا ریثک  ودرا  ءاضق  و  ارحب ..  الیم  ارب و 85  هعاس  یلع 45  نوزبارط  یبرغ  یلا  یه  بتاکم و  هتس  ناعماج و 
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نم هئامعبرأ  نوملسم و  نوعبرأ  هتس و  هئامثالث و  مهنم  روکذلا  نم  و 57  وحن 406 ، اهیف  هیرق  یحاون و 249  سمخ  هل  تاباغلا و  و 
نمرأ ماورأ و  نوقابلا  هسکارجلا و 

[ يودرأ ]

یلا زجورب  نع  ـالیم  دـعبت 16  هیبرغلا  هرذـنلف  هعطاقم  نم  اکجلب  نم  هیراجت  هنیدـم  هعبـشملا * واولا  لادـلا و  حـتف  نوکـسف و  حـتفب 
عومشلا لمع  هیناتکلا و  هشمقالا  رصق  اهتعانص  نم  همسن و  وحن 8000  اهناکس  ددع  یبرغلا ..  بونجلا 

[ نوّیناودرأ ]

كولم مه  يدوعـسملا  لاق  داوسلا و  طابنأ  مه  نودـلخ  نبا  لاق  ریثالا و  نبا  اهرکذ  یناغـشالا  ناودرا  اهمکحی  ناک  یتلا  همألل  مسا 
عقصلا کلذ  رئاس  دابادمحأ و  اروس و  هریبه و  نبا  رصق  یلی  امم  قارعلا  ضراب  اوناک  فئاوطلا و  كولم  نم  طبنلا 

[ يزودرأ ] )

رهن جرخم  اهالعاب  رکبراید  هیالو  یف  هیطلم  نم  هعاس  وحن  یلع  هیرق  هعبشملا * يازلا  رـسک  هدودمملا و  لادلا  مض  نوکـسف و  حتفب 
نمرالا نم  اهناکس  یشابراکب و 

[ اینودرأ ]

افالأ و لامعا  نم  اینابسا  یف  هدلب  فلأ * هرخآ  تحت  هانثم  ءای  اهدعب  نونلا  ناکسا  هعبشملا و  لادلا  مض  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  مضب 
راوسأ اهب  طیحت  یبرغلا و  لامـشلا  یلا  ایروتیف  نع  ـالیم  دعبت 22  همسن  اهناکـس 3400  ددـع  نویفرن ..  رهن  یلع  لیمج  داو  یف  یه 

هیرجه هنس 933  تسسأ  هریثک  مورک  اهیحاوض  یف  هموکحلل و  هعبات  تالحم  هلمج  یفشتسم و  اهب  عالق و  تاذ  هیبرغم  هیبرع 

[ ساّرأ ]

نع ارتمولیک  دعبت 174  یلاکوداب  هیالو  هبـصق  یه  اسنارف  یف  هنیـصح  هریبک  هنیدـم  نیـس * هرخآ  اعبـشم  اددـشم  هیناث  هلوأ و  حـتفب 
دلجم فلأ  یلع 24  يوتحت  هبتکم  اهیف  بتاکم و  سرادم و  هلمج  هیمومع و  تالحم  هلیمج و  همیدـق  هینبأ  اهب  .لامـشلا  یلا  سیراب 
جسن حاورالا و  راطقتـسا  رکـسلا و  هیدیدحلا و  تالآلا  هیجنرفالا و  شیبارطلا  عنـصل  لماعم  اهیف  اسنرف و  عالق  نصحأ  نم  هعلق  اهب  و 

کلذ ریغ  تیزلا و  بوبحلاب و  هعساو  هراجت  اهل  هرختفملا و  سفانطلا  هشمقالا و 

[ ناّرأ ]

الیم قرشلا و 13  یلا  ریتنک  نم  لایمأ  هسمخ  دعب  یلع  هدنالتوکـس  یف  هریزج  یه * لاق و  هرئادلا  یف  یناتـسبلا  لصالا و  یف  اهرکذ 
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نم همیدـقلا و  راـثآلا  نم  ریثک  اـهب  هیلحملا و  عئانـصلا  هعارزلا و  نم  نوشیعی  همـسن  وحن 6000  اهناکـس  ددـع  هشحوم ..  اهرظانم  و 
نارأ هیزیلکنالا و  هغللا  نوفرعی  مهرثکأ  نکل  هیلاغلا  اهیف  هیلهالا  هغللا  نارا و  ساملاب  فرعی  يرخص  رولب  قیقعلا و  مشیلا و  اهراجحأ 

دی یلع  تحتف  ایـسور  یف  فاق  هوق  نم  هعطاقم  مویلا  وه  ناجیبرذا و  مخاتی  ناک  هینارا  اـضیأ  هل  لاـقی  سراـف  دـالب  نم  مسق  اـضیأ *
نرقلا طـسو  یف  هرجهلل و  سماـخلا  نرقلا  رخاوأ  یف  هیقوجلــسلا  کـلم  یف  تـلخد  مـث  هـیرجه  هنـس 25  یلهابلا  هعیبر  نب  ناـملس 

هنـس یلا  جرکلا  رتتلا و  تاوزغ  اهتبوانت  مث  سداسلا  نرقلا  رخاوأ  یف  هیناولهبلا  اهیلع  یلوتـسا  اهتدـم و  ضعب  جرکلا  ذـخأ  سداـسلا 
هینبالا و نم  اریثک  اهنم  تبرخ  هنس 534  هدیدش  هلزلز  اهب  ثدح  هنا  ریثالا  نبا  رکذ  یقوجلـسلا و  نیدلا  لالج  اهیلع  یلوتـسا   1620

افلأ وحنب 230  مهددع  ردق  ریثک  قلخ  اهب  تام 

[ ناجّرأ ]

نب نامثع  دی  یلع  تحتف  .ناتـسزوخ  ههج  نم  سراف  دـح  رخآ  یف  هریبک  هنیدـم  یه  هرئادـلا  یف  یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
اهیلع یلوتسا  هنس 321 و  یملیدلا  هیوب  نب  هلودلا  دامع  اهیلع  یلوتسا  مث  هیرجه  هنس 23  يرعشالا  یسوم  یبأ  یفقثلا و  صاعلا  یبأ 

راجیلاک یبأ  نب  میحرلا  کـلملا  دـبع  اـهیلع  یلوتـسا  مث  مهرد  فلأ  هیناـمث  راـنید و  فلأ  فلأ  اـهنم  ذـخا  هنـس 380 و  هلودلا  ءاهب 
سماخلا نرقلا  طساوأ  یف  یملیدلا 

[ ناکّرأ ]

جیلخ نم  یقرـشلا  بناجلا  یلع  دتمت  یه  هیزیلکنالا و  امروب  نم  هیالو  نون * هرخآ  هعبـشملا  فاکلا  حتف  اددشم و  هیناث  هلوأ و  حتفب 
امروب دـالب  اهیقرـش  یلا  یقرـشلا و  لوطلا  نم  هجرد  و 94  یلامـشلا و 92  ضرعلا  نم  هـقیقد  هجرد و 30  نـم  و 22  نیب 16  لاغنب 

هریثک یه  هبصخم و  لوهس  هیدوأ و  اهللختی  هریثک  لابج  اهقرتخی  اعبرم  الیم   23 اهحطس 529 ، هحاسم  لابج ..  هلسلسب  اهنع  هلوصفم 
اهیلاهأ دـنع  سیل  نکل  ادـج و  هبـصخ  هیالولا  هذـه  هبرت  نییوناکلا و  یناثلا و  نیرـشت  يأ  كانه  هراـحلا  لوصفلا  یف  یتح  راـطمالا 
نورقلا جازلا و  نطقلا و  تیزلا و  دولجلا و  غبتلا و  حلملا و  مویلورتبلا و  محفلا و  بشخلا و  اهلیصاحم  نم  اهتعارز و  ناقتا  یف  ءانتعا 

رثکأ همهملا و  ندـملا  نم  لیلق  الا  اهب  سیل  اذـه  عم  اهیف و  حـصت  ناطرـسلا  طخ  تـالوصحم  لـک  هکاوفلا و  نداـعملا و  جاـعلا و  و 
رومنلا اهتاناویح 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 284 

http://www.ghaemiyeh.com


214 ص :

اهبلغأ اهمـساب و  یمـسملا  رهنلا  اهمظعأ  رهنأ  هلمج  اهیوری  جـنرفالا و  هحـص  اصوصخ  هحـصلاب  رـضی  دـیج  ریغ  اهؤاوه  لاـیفالا و  و 
مه ناغوملا و  مهفصنف  اهناکس  امأ  .نیکارب و  هلمج  اهیف  دجوی  رئازج  هلمج  اهلحاوس  یلع  تاهجلا و  ضعب  یف  نفـسلا  ریـسل  حلاص 

دیبعلا و ال نول  مهل  سیل  نیص و  لصأ  نم  مهنا  یلع  لدت  مهتئیه  يذوب و  مهبهذم  یسوجملا و  ناغوملا  ینعم  نویلصالا و  یلاهالا 
ءاسن يز  مهئاسن  يزو  یمألا  مهنم  لـیلقلا  مهنیب و  ادـج  رـشتنم  میلعتلا  تاوصـالا و  هدـیحو  مهتغل  راـح و  میلقأ  یف  مهنأ  عم  مهتئیه 

لوغملا و اهازغف  هلقتـسم  امیدـق  دالبلا  هذـه  تناک  هوفوی و  یتح  نیدـلاب  مهدـالوأ  مهئاـسن و  نونهری  مهنا  مهتداـع  نم  نیینیـصلا و 
اهیلاهأ ددع  نآلا  یلا  مهیدیأب  لزت  مل  هنس 1240 و  زیلکنالا  مهنم  اهارتشا  مث  هیرجه  هنس 1198  امروب  یلاهأ  اهحتف  مث  ارارم  ناوغبلا 

وحن دعب  یلع  اهمساب  یمسملا  رهنلا  یلع  اهعقوم  هروکذملا  هیالولا  هبـصق  امیدق  تناک  هنیدم  ناکرأ * اضیأ و  همـسن  فلأ  وحن 500 
اهناکس ددع  ناک  یقرـشلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 40  یلامـشلا و 20  ضرعلا  نم  هقیقد  تاجرد و 45  نیب 9  هبـصم  نم  الیم   50

هءادر هدـش  کلذ  یف  رهاظلا  ببـسلا  بارخلا و  طاـطحنالا و  یف  هذـخآ  لازت  ـال  یه  فـالآ و  وحنف 10  نآلا  اـمأ  اـفلأ و  امیدق 95 
اهئاوه

[ وّرأ ]

یه هریزج و  وحن 80  اهددـع  غلبی  ایلارتسوأ  یلامـش  یلا  يالام  لـبخرأ  یف  رئازج  عومجم  اعبـشم * اددـشم  هیناـث  مض  هلوأ و  حـتفب 
یبرغلا بونجلا  یلا  اوباب  نع  ـالیم  وحن 80  دعبت  یقرـشلا  لوطلا  نم  هجرد  یبوـنجلا و 135  ضرعلا  نم  تاجرد و 7  نیب 5  ابیرقت 

فحالـسلا و فدـص  ؤلؤللا و  اهیف  رثکی  ناـجرملا و  نم  هریبک  هلـسلس  اـهفرط  یف  ـالیم و  اهـضرع 20  الیم و  وحن 70  اـهربکا  لوط 
هدبع مهلک  سفن  فلأ  اهلک 60  رئازجلا  ناکـس  ددع  و  ام ..  هریزج و  یف  هعقاولا  ّوبد  هنیدم  یه  اهلک  رئازجلا  هذـهل  يراجتلا  زکرملا 

ادج نولیلق  نویحیسملا  مانصأ و 

[ هوّرأ ]

نم هقیقد  هجرد و 16  نیب 40  هعقاو  رمحألا  رحب  یف  رئازج  عومجم  هطوبرم * ءات  هرخآ  واولا  حـتف  اددـشم و  هیناـث  مض  هلوأ و  حـتفب 
یبرغلا لامشلا  یلا  الیم  اخم 30  هنیدم  نع  دعبت  یلامشلا  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 36  یبرغلا و 13  لوطلا 

یلع یه  کیطلبلا و  رحب  یف  کیوسلس  هیقود  نم  كرمنادلل  هریزج  اضیأ * هورأ  و 
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اهیضارأ سفن و  وحن 10000  اهناکس  ددع  لایما و  هسمخ  اهـضرع  الیم و  اهلوط 14  .بونجلا  یلا  هنویف  هریزج  نع  لاـیمأ  هفاسم 10 
هباصخلا هیاغ  یف 

[ غربزرأ ]

مـسا یه  ندعملا و  لبج  اهانعم  هینامرج  هملک  نیع * هرخآ  ءارلا  ناکـسا  هدـحوملا و  ءابلا  حـتف  هثلاث و  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
مدق فالآ  هعبرأ  وحن  غلبت  اهیف  همق  یلعأ  لامشلا و  یف  اینامرج  لوهـس  یلا  الیلق  هلئام  انیوصلـص  ایمیهوب و  نیب  هعقاو  لابج  هلـسلسل 

ساحنلا و ریدـصقلا و  هضفلا و  بهذـلاک و  نداعملاب  هءولمم  یه  یلمر و  هناف  اهنم  لیلقلا  ـالا  هیناوص  اهروخـص  رحبلا و  حطـس  نع 
وحن نم  لبجلا  اذـه  ینیـصلا و  فزخلا و  بارت  يرجحلا و  محفلا  خـینرزلا و  قبیزلا و  بهذـلا و  صاصرلا و  تلبوکلا و  دـیدحلا و 

کلذ یف  لابجلا  برغأ  نم  وه  نداعم و  هلمج  نم  بکرم  لبج  هقیقحلا  یف  وهف  نداعملا  هنم  جرختست  هنس  فلأ 

[ یسرأ ]

رهن یلع  بصخم  داو  یف  هعقاو  کیـسکملا  یف  هنیدم  هدودمملا * هیـسرافلا  ءابلا  رـسک  نیـسلا و  ناکـسا  هیناث و  رـسک  هلوأ و  حـتفب 
یف تلحمـضا و  اکیرما  دونه  تایدـعت  هیلهالا و  بورحلا  كابتـشا  هطـساوب  اـهنا  ـالا  ارونوس  هعطاـقمل  هبـصق  اـقباس  تناـک  اروتوس 

نداعملا نم  ریثک  همیدق و  راثآ  اهراوج 

[ فوسرأ ]

هذه یف  حـلافلا و  رهنب  یمـسی  رهن  بصم  دـنع  هعقاو  لحاسلا  یلع  نیطـسلف  نم  هنیدـم  یه  اضیأ  یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
اکع و اوذخأ  نأ  دعب  جنرفالا  نا  امهرمأ  نم  ناک  یبویالا و  نیدلا  حالـص  جنرفالا و  کلم  دراشتر  کلم  نیب  هعقاولا  تناک  هنیدملا 

هرکاسع عمجف  هنیدملا  کلت  مهذخأل  ادیدش  اظیغ  مهنم  اظاتغم  نیدـلا  حالـص  ناک  هیرحبلا و  لکاشالا  یلا  اوجرخ  اهرمأ  اوحلـصأ 
هرکاسع و بیترت  یف  ذـخأ  کلذ  داسرت  يأر  املف  لابجلا  لوهـسلا و  یف  فوسرأ  برق  مهمایخ  اوبرـض  فلأ و  هئام  وحن  اوغلب  یتح 
نیملـسملا و هبلغ  نع  رمالا  لصفنا  هدـیدش  هکرعم  دـعب  مث  ناشیجلا  یقتلا  ماسقأ و  هسمخ  مهمـسق  مث  برعلا  رکاسع  نم  لقأ  اوناک 

ماشلا هیراسیق  هحتف  دعب  هنس 663  هرخآلا  يدامج  یف  رهاظلا  کلملا  اهعجرتسا  مث  هیرجه  هنس 587  کلذ  ناک 

[ افوسرأ ]

فلأ هرخآ  هیسراف  ءاف  مث  هعبشملا  نیسلا  مض  هیناث و  نوکس  هلوأ و  حتفب 
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هبعـشتم لابج  اهب  طیحت  هنیـصح  هدلب  یه  همیدقلا و  یه  انرج و  راسی  یلع  امهادحا  انوطلا  انرج و  يرهن  یقتلم  دنع  نیتدلبل  مسا  * 
یلا تارتمولیک  همیدقلا 10  افوسرأ  نع  دعبت  یس  هعلق  هطأ  اضیأ  یمست  هدیدجلا و  یه  يرخالا  سفن و  فلأ  وحن  ناکـسلا  نم  اهیف 
یف یه  سفن و  اهناکـس 3000  ددع  و  رجملا ..  خالفلا و  برـسلا و  دالب  یلع  دودح  یلع  اهعوقول  هنیـصح  یه  یقرـشلا و  لامـشلا 

اسمنلا عم  هلیوط  هعزانم  دعب  هنس 1204  ذنم  هیلعلا  هلودلا  کلم 

[ مورضرأ ]

كالمأ اقرـش  نوزبارط و  الامـش  اهدـحی  هینامثعلا  هینیمرأ  نم  مسق  مظعأ  یلع  يوتحت  ایـسآ  یف  هینامثع  هیالو  مورزرأ * اهل  لاـقی  و 
اهتحاسم و  مدق ..  فالآ  هتس  اهعافترا  غلبی  هیلاع  هبـضه  نم  اهمظعم  فلأتی  ساویـس  ابرغ  ناتـسدرک و  ابونج  سراف و  دالب  ایـسور و 

.اهنمف یلع  مئاد  جلثلا  لابج  هلسلس  ابرغ  اقرش و  اهقرتخی  اعبرم  ارتمولیک   132222

افیـص اهرح  دتـشی  اعیبر و  ءاتـش و  ادـج  ءاوهلا  هدراب  یه  رهنأ و  هدـع  اهیوری  هعـستم و  هبـصخم  هیدوأ  اـهللحتی  دارکأ  اهناکـس  رثکأ 
تاناویحلا و عاونأ  بلغأ  هکاوفلا و  لوقبلا و  بوبحلا و  عاونأ  رئاـس  اـهیف  دـجوی  طاـشنلا  مدـق  یلع  هیراـج  اـهیف  هعارزلا  کلذـک و 

مهیلغأ سفن  فلأ  وحن 800  اهیلاهأ  و  همهم ..  هیالولا  هذـه  هراجت  حاجنلا و  یقرتلا و  ملـس  هکلاس  كانه  هعانـصلا  اذـک  نداعملا و 
ءاضق و اهتیـضقأ 45  ناجیبرذأ و  شوم و  ناو و  دیزیاب و  صراق و  ردـلج و  مورـضرأ و  هیولأ  هعبـس  یه  نمرأ و  مهیقاب  نوملـسم و 

هرق رهن  یلع  اهعقوم  ءاضقلا  ءاوللا و  هیالولا و  هبصق  یه  .القیلاق و  اهنوعدی  یتلا  یه  ادفلا  وبأ  لاق  مورضرأ  هنیدم  هیالولا  هذه  هبـصق 
الیم هنیدملا 366  دعبت  الیم  هضرع 20  الیم و  هلوط 30  مدـق و  فالآ  وحن 6  رحبلا  لحاس  نع  هعافترا  لـیمج  عساو  لهـس  یف  وص 
ددع یلامشلا  ضرعلا  نم  قیاقد  هجرد و 5  یقرـشلا و 39  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 36  نیب 39  یه  قرشلا و  یلا  هینیطنطـسقلا  نع 

هدیرج بتاکم و  تاناخ و  هدع  اهیف  فیرشلا و  یکملا  مرحلا  هئیه  یلع  دحاو  اهنم  اعماج  نوسمخ  اهیف  افلأ و  نیـسمخ  وحن  اهیلاهأ 
هنس هیلعلا  هلودلا  اهیلع  تلوتسا  دالیملل و  هنس 415  تینب  کلذ  ریغ  محفلا و  صفعلا و  هیرفالا و  اهتارداص  هجئار و  اهتراجت  هیمـسر 

مهم یبرح  زکرم  یه  هیلعلا و  هلودلل  هثلاثلا  هنسلا  یف  تعجر  مث  هنس 1276  سورلا  اهیلع  تلوتسا  هیرجه و   921
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[ ندعم ینغرأ  ]

 .. نوملسم مهرثکأ  سفن  فالآ  هتس  وحن  اهناکس  ددع  رکبراید  یلامـش  یلا  هعقاو  یه  و  ینغرأ ..  هتبـصق  رکبراید  ءاول  نم  ءاضق  * 
ولیک نامث  هفاسم  یلع  هروکذملا  ینغرأ  نم  برقلاب  اهعقوم  ندعم  ینغرأ  یمـست  هدلب  اهیف * هیرق و  یلع 35  لمتشت  ینغرأ  هیحان  و 

سئانک عماوج و  هدع  اهب  نوملسم و  مهفصن  سفن  وحن 5000  اهناکـس  ددع  و  ادج ..  عستم  ساحن  ندعم  اهیف  هلجد  رهن  نم  تارتم 
کلذ ریغ  بتاکم و  تاناخ و  نیکاکد و  و 

[ اوغرأ ]

بـصخأ لمجأ و  نم  هیبونجلا  اکیرمأ  نم  الیوزف  هیروهمج  نم  هیالو  فلأ * هرخآ  واولا  حـتف  نیغلا و  ناکـسا  هیناـث و  هلوأ و  حـتفب 
.هروکذملا هیروهمجلا  تایالو 

یتلا هرقبلا  هرجـش  اهراجـشأ  عاونأ  هلمج  نم  هرجـشم و  اهیـضارأ  سفن و  فلأ  اهناکـس 81  ددـع  و  اعبرم ..  ارتم  ایریمأ  اهتحاسم 23 
اهلهأ نطقلا و  نبلا و  رکـسلا و  بصق  اذـک  ایلیناوملاب و  یمـسملا  یناکیرمالا  بورخلا  يدـنهلا و  زوجلا  هرجـش  مدـق و  اهولع 200 

ینغلا یف  اسنرف  ناکس  نوهاضی 

[ نیوغرأ ]

نم یقرشلا  بونجلا  یلا  یکیتنلتالا  سونایقوالا  یف  هریزج  نون * هرخآ  هعبشملا  واولا  رـسک  نیغلا و  حتف  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  حتفب 
غلبی 6 اهطیحم  یلامشلا  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 37  یبرغلا و 20  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 67  نیب 18  اهعقوم  رضخالا ..  سأرلا 

نوملسم نآلا  اهیلاهأ  هیدالیم و  هنس 452  نویلاغوتربلا  اهفشتکا  ادج  بعص  اهأفرم  تارتمولیک 

[ یلکیرإ ]

رحبلا نم  نوج  یلع  ینومطـسق  هیالو  یف  يرغـصلا  ایـسآ  یف  هضرف  ءای * هرخآ  ماللا  رـسک  فاکلا و  ناکـسا  هیناـث و  هلوأ و  رـسکب 
یلامشلا و ضرعلا  نم  هیناث  هقیقد و 30  هجرد و 15  نیب 41  یقرشلا  لامشلا  یقرش  یلا  هینیطنطـسقلا  نع  الیم  دعبت 128  دوسالا .. 

 .. اهمساب ءاضق  هبصق  هنیصح و  هنیدم  یه  یقرشلا و  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 28   31

لمع اهتعانص  نم  غبتلا و  هوهقلا و  رکسلا و  زرألا و  تالاشلا و  ریرحلا و  اهتراجت  فانصأ  نم  سفن و  فالآ  هعبس  وحن  اهناکس  ددع 
ءاوللا زکرم  نم  تاعاس  دعب 6  یلع  ارمرم  رحب  یلع  اهعقوم  هنردا ..  هیالو  نم  یلیا  مور  یف  هیحان  هبـصق  اضیأ * یلکیرا  نایتخـسلا و 

( لوأ مجنم  - 28  ) ءاضق هبصق  اضیأ * یلکیرإ  بارخلا و  یلا  هلیآ  یه  برغلا و  یلا  هینیطنطسقلا  نم  الیم  روکذملا و 53 
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.یقرشلا بونجلا  یلا  هینوق  نع  ارتمولیک  دعبت 115  یقرشلا  لوک  قآ  هریحب  ئطاش  یلع  اهعقوم  نامرقلا ..  یف  هینوق  ءاول  یف  اهمـساب 
بتاـکم و سرادـم و  دـجاسم و  عماوج و  هدـع  اـهب  نیملـسملل و  تیب  یفلأ  نم  رثکأ  یلع  يوتحت  هراـجت  تاذ  هریبک  هنیدـم  یه  و 

هنیدملا هکمب و  نیرواجملا  ءارقفلا  یلع  فقو  اهلک  ینامرقلا و  لاق  هرضن  نیتاسب  هدع  اهیحاوض  یف  دیج و  ریغ  اهؤاوه 

[ لجنکرأ ]

اهدحی ابوروأ  یف  ایسور  كالمأ  یلامش  یف  هیالو  مال * هرخآ  میجلا  رسک  نونلا و  ناکسا  فاکلا و  حتف  هیناث و  ناکسا  هلوأ و  حتفب 
اهتحاسم الوهـس ..  اـهلک  اهیـضارأ  نوکت  داـکت  رئازج  یلع  هلمتـشم  یه  یلامـشلا و  دـمجنملا  سوناـیقوالا  ضیبـالا و  رحبلا  ـالامش 

نم مهنم  ریثک  لاز  هدیومـسلا و ال  هنفلا و  هباللا و  نم  مه  همـسن و  فلأ  وحن 300000  ابیرقت  اهناکـس  ددع  و  عبرم ..  لیم   340000
ناتکلا و ریعشلا و  حمقلا و  اهتالوصحم  نم  ادج و  همیظع  تاباغ  تاذ  یه  لامـشلا و  یلا  يرجت  رهنأ  هلمج  اهیوری  مانـصالا و  هدبع 
هفاسم 30 یلع  انیود  رهن  یلع  اهعقوم  هروکذـملا ..  هیالولا  هبـصق  اـضیأ  لـجنکرأ  و  کـلذ * ریغ  هکاوفلا و  لوقبلا و  عاونأ  بنقلا و 

ضرعلا نم  هـقیقد  هـجرد و 32  نیب 34  یقرـشلا  لامـشلا  یلا  جرب  سرطب  نـم  ـالیم  یلع 450  ضیبـالا و  رحبلا  یف  هبـصم  نم  ـالیم 
سرادم و هلمج  اهیف  هیبشخ  اهتینبأ  رثکأ  افلأ و  نیثالث  وحن  اهناکـس  ددـع  و  یقرـشلا ..  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 33  یلامشلا و 40 

اهتراجت فانصأ  مهأ  ایریبیس و  ایسور و  هیلخاد  نیب  ایراجت  ازکرم  تلاز  ابوروأ و ال  یلامش  ئفارم  نسحأ  نم  اهأفرم  هیمومع و  هینبأ 
نیملا عسوأ  نم  اهانیم  هشمقالا و  دیدحلا و  عومشلا و  ءارفلا و  ناتکلا و  رزب  محشلا و  کمسلا و  تیز  کسملا و 

[ ایبوکرأ ]

نیب هعقاو  وریب ..  نم  هیبونج  هیالو  فلأ * هرخآ  هیسرافلا  ءابلا  حتف  هعبـشم و  واولا  رـسک  فاکلا و  ناکـسا  هیناث و  رـسک  هلوأ و  حتفب 
 .. روکذـملا رحبلا  یف  بصت  رهنأ  هلمج  اهیوری  یکیفیـسابلا  سونایقوالا  نیب  هنم و  ـالیم  دـعب 14  یلع  یناکرب  لبج  حفـس  نم  اسنرف 

هریثک ادج  هبصخ  اهیضارأ  مئاد و  جلثب  هاطغم  هیناکرب  اهلابج  رثکأ  سفن و  فلأ  اهناکس 200  ددع  و  عبرم ..  لیم  فلأ  اهتحاسم 35 
اهقرافت لزالزلا ال  نیکاربلا و  هریثک و  نداعم  اهیف  وریب و  هنج  تدع  اهتباصخ  هرثک  نم  هکاوفلا و  هرضخلا و 
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لوط 72 اـبونج و  هقیقد  هجرد و 30  ضرع 16  یف  امدـق   7 رحبلا 850 ، نع  اهعافترا  هروکذـملا ..  هیالولا  هبـصق  اضیأ * اـیبوکرأ  و 
ندم نسحأ  نم  تناک  نداعم و  هلمج  اهب  سفن و  فلأ  وحن 35  اهیلاهأ  ددع  و  هبـصخم ..  هعطاقم  طسو  یف  ابرغ  هقیقد  هجرد و 20 

بارخلاب اهیلع  تطس  لزالزلا  نیکاربلا و  نأ  الا  اهئانب  یف  هیبونجلا  اکیرمأ 

[ هینیمرأ ]

اهقرتخی بونجلا  یلا  برغلا  نم  اجیردت  هضفخنم  دتمت  هیبرغلا  ایسآ  یف  هعساو  دالب  یه * اضیأ  یناتـسبلا  لاق  و  لصالا ..  یف  اهرکذ 
تابلقتلا نم  اهیلع  أرط  امل  ارظن  اهیف  فلتخم  هیقیقحلا  اهدودـح  یمظعلا و  ناریا  هبـضه  نم  امـسق  هینیمرا  دـعت  هیلاع و  لابج  هلـسلس 
هکلمملا یلا  اهنم  مسق  فیضأ  هنا  ریغ  نآلا  یه  امم  عسوأ  هکلمملا  هذه  تناک  دق  رخآ و  رصع  یف  یه  ام  ریغ  رصع  لک  یف  تناکف 

هینامثعلا و هلودلا  نیب  همسقنم  نآلا  یه  ایکرت و  کلم  یف  اهلوخد  نیح  یلا  هلقتـسم  تناک  لیلقب و  یحیـسملا  خیراتلا  لبق  هینامورلا 
ناتسجرک دوسالا و  رحبلا  الامش  اهنم  هینامثعلا  هلودلاب  صاخلا  دودح  ناسدسلا و  اهل  ایسور و  سدسلا و  اهل  مجعلا و  فصنلا و  اهل 

برقب دیزیاب  هنیدم  مورضرا و  هینامثعلا  اهندم  نم  و  لوطانالا ..  يأ  يرغصلا  ایسآ  برغلا  نم  هریزجلا و  ناتـسدرک و  بونجلا  نم  و 
زعملا و منغلا و  سوماجلا و  رقبلا و  لیخلا و  هیلهالا  اهتاناویح  نم  و  نا ..  هنیدـم و  وص و  هوق  یبرغ  یلا  شوم  هنیدـم  طارارا و  لبج 

ساحنلا هضفلا و  بهذلا و  اهنداعم  نم  هکاوفلا و  لوقبلا و  عاونأ  بلغأ  غبتلا و  بنقلا و  نطقلا و  ریعـشلا و  حمقلا و  اهتالوصحم  نم 
هیلاعلا نکامالا  یف  امیـس  ادج  دراب  اهؤاوه  یـسلکلا و  یماخرلا و  یقامـسلا و  رجحلا  مشیلا و  رجحلا و  حلم  دیدحلا و  صاصرلا و  و 

اصخلم یهتنا  مالسلا  هیلع  حون  دالوأ  دهع  نم  ادج  میدق  اهخیرات  ادج و  ریصق  اهفیص  هحصلل و  قفاوم  هنا  الا 

[ ناقیرإ ]

نیب هعقاو  هیسورلا  هینیمرا  اضیأ  یمست  ایسور  تایالو  نم  هیالو  نون * هرخآ  هعبشملا  هیسرافلا  ءافلا  حتف  اعبـشم و  هیناث  هلوأ و  رـسکب 
هجرد و 50 یقرشلا و 38  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 35  هقیقد و 30  هجرد و 45  نیب 40  هیکرتلا  هینیمرا  ناجیبرذا و  جرکلا و  دـالب 

اعبرم الیم   10 اهتحاسم 577 ، همیدقلا ..  مجعلا  ناویرا  هعطاقم  نع  هرابع  یه  یلامـشلا و  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 41  هقیقد و 40 
435 اهناکس 658 ، ددع  و  .. 
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مظعأ سرلا و  اهربکأ  رهنأ  هلمج  اهیوری  نوملـسم و  مه  لحرلا و  لئابقلا  نم  افلأ  وحن 120  مهنم  نییسور  دارکأ و  نمرأ و  نم  اسفن 
فیطل ءاتشلا و  یف  دربلا  دیدش  اهؤاوه  هبـصخم و  اهتبرت  هیلهالا و  تاناویحلا  عاونأ  نداعم و  هلمج  اهیف  بونجلا و  یف  طارارا  اهلابج 

یلا طارارا  نم  الیم  هفاسم 35  یلع  یکنز  رهن  یلع  هعقاو  هنیصح  هنیدم  یه  هروکذملا و  هیالولا  هدعاق  اضیأ * نافیرا  فیصلا و  یف 
یقرـشلا و 40 لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 45  نیب 42  برغلا  یلا  هلیمب  بوـنجلا  یلا  سیلفت  نم  ـالیم  قرشلا و 16  یلا  هلیمب  لامـشلا 

یف لکشلا و  یضیب  میظع  نصح  هیلع  خماش  رخص  اهراوجب  سفن و  اهناکس 12000  ددع  یلامشلا ..  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 18 
نم ریـست  یتلا  لفاوقلل  طحم  یه  لماعم و  ضعب  سئانک و  سرادـم و  عماوج و  هدـع  اهب  همیدـق و  ندـم  راثآ  اهب  هطیحملا  لوهـسلا 

 .. هینطقلا هجسنالا  فزخلا و  دولجلا و  یف  ایسور  سراف و  ایکرت و  عم  هعساو  هراجت  اهل  مورضرا و  یلا  سیلفت 

هنـس 961 و ایکرت  اهحتتف  اورـشع  سداسلا  نرقلا  یف  هیوفـصلا  مجعلا  كولمل  اماقم  عباسلا و  نرقلا  یف  همهملا  ندـملا  نم  تناـک  و 
زامهط اهیلع  یلوتسا  هنس 1148  یف  مث  هنس 1045  ایکرت  اهتدرتسا  مث  هنـس 1013  ریبکلا  سابع  هاشلا  اهعجرتسا  مث  هیرجه  هنس 990 
هیرجه هنس 1244  ایناث  اهورـصاح  مث  ادارم  اهنم  اولانی  منف  هنس 1242  سورلا  اهرـصاح  هنس 1181 و  اهب  مجعلا  دبتـسا  ناخ و  یلوق 

اهسفن هنسلا  یف  ياچ  نامکرت  هدهاعمب  مهل  تتبث  اهحتف و  مهل  متف 

[ اکیرأ ]

هجرد و 26 نیب 18  اهعقوم  وریب ..  دالب  نم  افیکوم  هیالو  یف  اهمـساب  هعطاـقم  یف  هضرف  فلأ * هرخآ  فاـکلا  حـتف  رـسکف و  حـتفب 
یقرشلا و بونجلا  یلا  امیل  نع  الیم  دعبت 640  یبرغلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 24  یبونجلا و 70  ضرعلا  نم  هدحاو  هیناث  هقیقد و 

تثدح یتلا  هلزلزلا  اهنم  اهترمدف  هریبک  لزالز  هدع  اهیف  ثدح  دـق  و  هیدـیدح ..  هکـسب  اهب  لصتت  بونجلا و  یلا  انکت  نع  الیم   30
عیمج تقرغف  رحبلا  یف  میظع  دم  اهدعب  ثدـح  مث  الایر  نویلم  كالمألا 12  نم  فلت  سفن و  اهیف 500  لتق  هیرجه  هنس 1285  یف 

ضرألا فاجترا  ناک  اهانیمل و  هرواجم  تناـک  یتلا  رزجلا  تقرغ  دـحأ و  اـهنم  جـنی  مل  هدـحتملا و  تاـیالولل  یتلا  يربکلا  رخاوبلا 
هدع ترهظ  اکیرأ و  راوج  یف  ضرألا  تقشنا  اذک  هرم و  هعاس  لک  یناثلا  مویلا  یف  مث  هرم  هعاس  عبر  لک  لوألا  مویلا  یف  دوعی 
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سفن وحن 4000  غلبی  نآلا  افلأ و  وحن 30  ناکف  اقباس  اهناکس  ددع  امأ  لمرلا ..  یف  هطنحم  ماسجأ 

( امهیلی ام  يازلا و  هزمهلا و  باب  )

[ جزأ ]

نیتبقر و نیـسأرب و  ادـلو  هیبص  اهب  تدـلو  ریثألا و  نبا  لاق  هیرجه  هنس 450  يریـساسبلا  اهبهن  یناتـسبلا  لاق  و  لصألا ..  یف  اهرکذ 
هعتمألا تیناوحلا و  تویبلا و  نم  اریثک  ائیش  تفلتأف  هنس 467  رانلا  اهب  تبش  هنس 458 و  کلذ  دحاو و  ندب  یلع  دیأ  عبرأ  نیهجو و 

ینیوزقلا ینیودلا  دمحم  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  هلودلا  هقث  اهب  ینب  هنس 538 و  یبنیزلا  دارط  نب  ّیلع  نیدلا  فرش  ریزولا  نفد  اهب  و  .. 
سابعلا هّللا  رمأل  یفتقملا  مایأ  هسردم 

[ دزأ ]

دزأ وه  مهوبأ  بوعشلا و  ریثک  أبـس  نب  نالهک  نم  نطب  مه  برعلا و  نم  هثلاثلا  هقبطلا  نم  هروهـشم  هلیبق  لاد * هرخآ  نوکـسف  حتفب 
عم نمیلاب  نالهک  هیداب  یلع  اکولم  اوناک  ناطخ ..  نب  برعی  نب  بجشی  نب  أبس  نب  نالهک  نب  دیز  نب  کلام  نب  تبن  نب  ثوغلا  نب 

رادـحنا ناک  دالبلا و  بصخأ  نم  دـهعلا  کـلذ  یف  أبـس  ضرأ  تناـک  روهـشملا و  دـسلا  ینب  ثیح  برأـم  مهدـالب  تناـک  ریمح و 
ادـس نیلبجلا  نیب  برـض  ءایقیزوم  ورمع  هلود  تناک  املف  هررـض  نم  نوکـشی  اوناـکف  نیمیظع  نیلبج  نیب  نم  مهـضرأ  یلا  لویـسلا 
مایأ هلیوط  هدـم  کلذ  یلع  لاحلا  یقب  هصوصخم و  قورخ  نم  مهیلا  يرجت  هلیلق  اریداـقم  ـالا  لیـسلا  مهل  سبحیل  راـقلا  رخـصلاب و 

مث هومدهف  همدهب  مهکلم  ورمع  رمأ  مهرمأ و  ماظن  لتخا  أبس  ضرأ  یلع  نالهک  هیداب  لهأ  بلغت  مهکلم و  لظ  صلقت  امل  مث  ریمح 
امل و  هعم ..  اولحر  مهلاومأ و  اوعابف  ورمع  نع  فلخت  دزـألا ال  لاـقف  هدـالوأ  هلهأـب و  لـحر  نمیلا و  فارـشأل  هلاومأ  عاـب  ورمع  نا 
ونب ماقأ  برثیب و  ءایقیزوم  ورمع  نب  هبلعث  ونب  لزن  نامع و  هارسلاب و  دزألا  نب  رصن  ونب  لزنف  دالبلا  یف  اوقرتفا  نمیلا  نع  دزألا  لصفنا 

الب نیب  ءایقیزوم  ونب  لزن  هعازخ و  لاقی  امیف  مه  هکمب و  نارهظلا  رمب  ورمع  نب  هثراح 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 292 

http://www.ghaemiyeh.com


222 ص :

ایناسغ یمـس  ءاملا  کلذ  نم  برـش  نم  لک  ناکف  عمذ  دـیبز و  امهل  لاقی  نییداو  نیب  ناـسغ  هل  لاـقی  ءاـم  یلع  کـعو  نییرعـشألا 
كولم ناسغ  لآ  هنفج  دلو  نمف  هب  اومسی  ملف  هنم  اوبرشی  ملف  ءاقتعلا  هبلعث  ونب  امأ  بعک و  ونب  هنفج و  ونب  ثراحلا و  ونب  هنم  برـشف 

یف لود  مهل  تناکف  هریثک  لئابق  دزألا  نم  تعرفت  دـق  هیلهاجلا و  یف  برثی  كولم  جرزخلا  سوألا و  ءاقتعلا  هبلعث  دـلو  نم  ماشلا و 
ثراحلا بعک  ونب  مه  هارسلاب و  اولزن  نیذلا  مه  هؤنش  دزأ  اضیأ  مهل  لاقی  هارـسلا و  دزأ  و  اهریغ * نامغ و  برثی و  قارعلا و  ماشلا و 

مهنم نوریثک  مه  بلهملا و  لهأ  کیتعلا  مه  نامع  اولزن  نیذـلا  نامع  دزأ  و  دزـألا * نب  رـصن  نب  کـلام  نب  هّللا  دـبع  نب  بعک  نب 
اوملسأ مالسالا و  دزألا  كردأ  مهریغ و  هماهت و  نارهز و  هبدانجلا و  نجحا و  قراب و  دماغ و  هریره و  یبأ  طهر  سود 

[ هجادزأ ]

هیحانب طسوألا  برغملاب  ربربلا  نم  سناربلا  نوطب  نم  نطب  هطوبرم * ءات  هرخآ  اهدعب  میجلا  هدودمملا و  لادلا  حتف  نوکـسف و  حـتفب 
ینرغیلا دمحم  نبا  یلعیل  رـصانلا  دـقع  امل  و  بورحلا ..  نتفلا و  یف  زازتعا  مهل  ناک  نیریثک و  اوناک  هجادز و  مهل و  لاقی  ناره و  و 

فحز مث  هیرجه  هنس 343  کلذ  مهعمج و  قرف  مهلصأتسا و  مهبلغت و  مث  هردیک  لبجب  مهرصحف  هجادزا  یلا  فحز  برغملا  یلع 
باحصأ رابک  نم  دمحم  نب  نورزح  مهنم  ناک  و  سلدنألاب ..  مهتـسایر  قحل  اران و  اهمرـضأ  هونع و  اهحتتفا  مث  اهلزان  نارهو و  یلا 

رفظملا هنبا  رماع و  یبأ  نب  روصنملا 

[ لیعارزإ ]

طسوتملا رحبلا  نم  دتمم  هطسوتملا  نیطسلف  طسو  یف  عستم  لهس  مال * هرخآ  نیتعبـشملا  نیعلا  رـسک  ءارلا و  حتف  نوکـسف و  رـسکب 
اکعب و هصتخم  هیبرغلا  ههجلا  رماع و  نبا  جرم  برعلا  هیمـست  تناک  لیلجلا ..  لابج  نع  هرماسلا  لمرکلا و  لابج  الـصاف  ندرـألا  یلا 

هینیدلا هثداوح  رابتعاب  اهلک  اهلصفی  هنا  رخآ  لاق  و  ایندلا ..  لوهس  فرظأ  نم  ایندلا  حاوس  ضعب  هدع  دق  ایاوزلا و  داح  ثلثم  همظعم 
یلا دتمی  قیض  کلسم  یبرغلا  هفرط  یف  الیم و  هیبونجلا 18  الیم و  وحن 12  هیلامشلا  الیم و  وحن 15  هیقرشلا  هتهج  لوط  هیسایسلا ..  و 

هدودـح یلع  هیربلا و  باشعألا  نم  ریثک  اضیأ  هب  جومتی و  رـضخأ  رحبک  عیبرلا  مایأ  هارتف  احمف  ابلاغ  لهـسلا  اذـه  عرزی  اکع و  لهس 
هنیدم عقوم  هیبونجلا 
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يوری ناعنک  کلم  نیبای  دونج  هیف  تکله  يذلا  میدقلا  نوشیق  رهن  رمی  لهـسلا  اذـه  یف  فورعملا و  لهـسلا  اهیلا  بوسنملا  ودـجم 
نوینایدملا و ناک  رفظلا و  هیولأ  هلماح  ناعنک  لئابق  تلخد  لهـسلا  اذـه  عورف  دـحأ  یف  طسوتملا و  رحبلا  یف  بصی  مث  عاقبلا  کلت 

اونب هلیوط و  هدم  نوینیطسلفلا  هیلع  یلوتسا  دق  و  هیـضارأ ..  نودسفی  رـشتنملا و  دارجلاک  هیلا  نیفحاز  نوتأی  قرـشملا  ونب  هقلامعلا و 
نیب كراعملل  انادـیم  ناکف  هلمجلاب  هیـضارأ و  یف  اوثاع  مهـشویجب و  نایرـسلا  يأ  نویمارالا  هیلا  فحز  املاط  ناش و  تیب  یف  اروس 

اوهبتنا مهتایدـعت و  تلق  هموکحلا  هطلـس  هطـساوب  نامزألا  هذـه  یف  هرخأتملا و  نامزألا  یلا  لاونملا  اذـه  یلع  لاز  ـال  هفلتخم و  مما 
 .. هفرطتملا تاهجلا  یف  ّالإ  نمألا  عاقبلا  کلت  تزاح  مهلاغشأل و 

 .. الامجا اهرکذ  نسحی  هیخیرات  هیمهأ  تاذ  هریثک  نکامأ  لیعارزإ  لهسب  طیحی  و 

ههجلا یف  دـجوی  لیعارزا و  يداو  طـسو  یف  ناـش  تیب  مث  هروم  ضیـضح  لوح  منوش  نییاـن و  رود و  نیع  هنم  هیقرـشلا  ههجلا  یفف 
لبجلا ضیـضح  نم  برقلاـب  هتحیبذ و  ءاـیلیإ  هیف  مّدـق  يذـلا  عـضوملا  هیبرغلا  ههجلا  یف  ودـجم و  کـنعت و  مینمت و  نـیع  هیبوـنجلا 

نبا لهسب  نییروسلا  يرخأتم  دنع  فرعی  روکذملا  لهسلا  روبات و  هرـصانلا و  لهـسلا  نم  هیلامـشلا  ههجلا  یف  نوشیق و  رهن  روکذملا 
هّللا یـضر  نافع  نب  نامثع  لاخ  نبا  وه  يذلا  سمـش  دبع  نب  بیبح  نب  هعیبر  نب  زیرک  نب  رماع  نب  هّللا  دـبع  یلا  هبـسن  هلعل  رماع و 

هنع یلاعت 

[ سرزأ ]

ضرع 36 نیب  یلامـشلا  کیتنلتالا  یف  یه  و  لاغوتربلل ..  هعبات  رئازج  عومجم  نیـس * هرخآ  ءارلا  ناکـسا  هیناـث و  مض  هلوأ و  حـتفب 
نع لیم  دعبت 800  ابرغ  هقیقد  هجرد و 16  قئاقد و 31  هجرد و 10  لوط 25  الامـش و  هقیقد  هجرد و 44  هقیقد و 39  هجرد و 55 

: عبرم لیم  نم 1100  رثکأ  اهحطس  هحاسم  و  لاغوتربلا ،، طوطش 

هثداحلا هلزلزلا  امیـس  امیظع  اررـض  اهب  تعقوأ  نیکارب  لزالز و  هلمج  رئازجلا  هذه  یف  ثدح  دق  همـسن و  فلأ  اهناکس 250  ددع  و 
تبرخ نأ  یلا  مایأ  هتس  هدم  اجئاه  رمتسا  جروج و  ناس  یف  مدق  عفترأ 3500  هنس 1223 ه و  هتغب  جاه  يذلا  ناکربلا  هنس 1000 ه و 

و نایعلا ..  نع  يراوت  هراجح  ادامر و  فذـق  نأ  دـعب  لغیم و  ناس  نم  برقلاب  هنـس  رحبلا  نم  جرخ  يذـلا  ناکربلا  هریزجلا و  کـلت 
هعنای اهتاتابن  فیطل و  اهؤاوه  هلیمج و  رظانم  تاذ  رئازجلا  کلت  عیمج 
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نم عبر  نویلم و  نم  رثکأ  همیقب  ردـقت  ددـقملا و  رقبلا  محل  نومیللا و  ناقتربلا و  غبتلا و  نبلا و  اـهتارداص  رثکأ  هریثک و  اـهککاوف  و 
تالایرلا

[ دیمزإ ]

ضرعلا نم  هیناث  هقیقد و 40  هجرد و 47  نیب 40  لوطانالا  یف  هنیدم  لاد * هرخآ  هعبشملا  میملا  رسک  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  رـسکب 
ءاوللا یف  اهمـساب  ءاـضق  هبـصق  یلیا و  هچوق  ءاول  زکرم  یه  و  یقرـشلا ..  لوـطلا  نم  هیناـث  هـقیقد و 30  هـجرد و 53  و 29  یلامشلا 
فالآ وحن 10  اهتویب  ددع  عقوملا ..  هلیمج  یه  یقرـشلا و  بونجلا  یقرـش  یلا  هینیطنطـسقلا  نم  رتمولیک  هئام  هفاسم  یلع  روکذـملا 

هیندعم و هایم  فزخلا و  ریرحلل و  لماعم  اهب  همسن و  فلأ  نیعبرأ  وحن  اهناکـس  ددع  و  نیتاسب ..  عماوج و  تاناخ و  هدع  اهیف  تیب و 
مهنم همسن  اهناکـس 27676  ددع  اتیب  اـهعیمج 5925  یف  هیرق  یلع 121  لمتـشیف  اهؤاضق  امأ  هنـس 727 ه  هیلعلا  هلودلا  اهتحتتفا  دق 

نوملسم نوقابلا  نویحیسم و   17 ، 494

[ ریمزإ ]

رحبلا یف  جیلخ  نم  یقرشلا  سأرلا  یلع  لوطانالا  يأ  يرغصلا  ایـسآ  یف  هنیدم  ءار * هرخآ  هدودمملا  میملا  رـسک  نوکـسف و  رـسکب 
ءاـنیم یه  و  یبرغلا ..  بونجلا  یلا  ارتـمولیک  هینیطنطـسقلا 430  نع  دعبت  سوغاب  لبج  ضیـضح  یف  هعقاو  اهمـساب  یعدی  طسوتملا 
ریمزاب تبقل  هیفسلفلا و  مولعلا  هعانـصلا و  هراجتلاب و  هریهـش  نامزلا  میدق  نم  یه  هیلعلا و  هلودلا  یناوم  مهأ  نم  دعت  هعـساو  هیراجت 

ام يرغصلا و  ایسأ  هراجتل  ارقم  تناک  هنجلا و  هحئار  هریمالا و  بهذلا و  ّند  لوطانالا و  نیع  هینوی و  لیلکا  قرشلا و  هرد  هبوبحملا و 
یمست هیمسر  هدیرج  روید و  سئانک و  عماوج و  مهریغ و  نیملـسملل و  سرادم  بتاکم و  هلمج  اهیف  سراف  هینیمرأ و  نیرهنلا و  نیب 
مسقلا نیمسق ،، یلع  اهعضو  رابتعاب  یه  و  اهریغ ..  هینمرالا و  هینانویلا و  هیواسنرفلا و  هیکرتلاب و  اهریغ  لانرج  رـشع  هعبرأ  نیدیآ و 

هیرجحلا تارانملا  نم  ناولالا و  هیهازلا  تاناهدلاب  هنولم  هکوشک  تاذ  هیبشخ  هینبأ  نم  هنوکم  یه  مالسالا و  هراح  وه  يذلا  یلعالا 
راجـشاب هللختم  اهرباقم  نامرلا و  ناـقتربلا و  نومیللا و  یلع  هیوتحملا  راـهزالا  هیهازلا  راـمثالا  هعناـیلا  راجـشالا  هقـسابلا  نیتاـسبلا  و 
نکامالا هیعانـصلا و  تاهزتنملا  هیف  هلیمجلا و  هینبالا  نم  نوکم  رحبلا  فیر  یلع  جـنرفالا  هراح  وه  يذـلا  یندـالا  مسقلا  و  ورـسلا .. 

هیسار انفسالا  يرت  الف  يرحبلا  مسقلا  وه  یعیبطلا  اهرظنم  هیناطلسلا و  هعلقلا  هیراجتلا و 
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یلاوت دق  راوسأ و  راثآ  سوغاب و  لبج  همق  یلع  هعلق  راثآ  همیدـقلا  راثآلا  نم  اهب  هیراجت و  هیبرح و  نم  همئاق  انفـس  هرئاس و  انفـس  و 
اهوج و ءافـص  اهتبرت و  بیط  اهعقوم و  نسحل  کلذ  عم  تارم و  رـشعلا  وحن  بارخلا  بورحلا  لزالزلا و  هطـساوب  هنیدملا  هذه  یلع 

ناینبلا هخماش  تلاز  اهتیدوأ ال  اهباضه و  اهب و  هقدـحملا  اـهلابج  اـهتاهزتنم و  رظنم  لاـمج  اـهئایم و  لوادـج  هرـسک  اـهئاوه و  فطل 
دوهی جنرفأ و  نمرأ و  ماورأ و  كارتأ و  نم  همـسن  فلأ  وحن 155  میواقتلا  ضعب  یلع  اهناکس  ددع  و  ناکرالا ..  مئاعدلا و  هدیـشم 

هکاوف و ریقاقع و  هلمج  بیبزلا و  نیتلا و  همزحالا و  دیجاجسلا و  طسبلا و  سفانطلا و  فوصلا و  نطقلا و  ریرحلا و  اهتاراجت  نم  و  .. 
نا نورخآ  لاق  انریمس و  هسیـسفا  هریمأ  هنا  نیخرؤملا  ضعب  لاقف  اهـسسؤم  نییعت  یف  فلتخا  و  هیدیدح ..  هکـس  نیدیآ  نیب  اهنیب و 

نورقلا یف  مث  نامورلا  مث  سوماغرب  كولم  کلم  یف  تلخد  مث  نییلویالا  اـهیناب  نا  نورخآ  لاـق  لـیبس و  کـلم  لاـطنط  وه  اـهیناب 
يدـیأ نم  اهذـخأ  دـق  و  كارتـالا ..  يدـیأ  یلا  مهنم  سدور و  فارـشأ  يدـیأ  یلا  نیبوـنجلا  يدـیأ  نـم  ریمزا  تـلقتنا  هطـسوتملا 
اهکلمت مث  نیینوـیلا  هنطلـسل  اـهداعأ  اهذقنتـساف و  هینیطنطـسقلا  لوطـسا  اهرـصاح  مث  هیرجه  هنس 477  یقوجلـسلا  شکت  هرـصایقلا 

اهکرت هنس 805 و  کنل  رمت  اهحتتفا  مث  هنس  رشع  ینثا  دعب  نویحیـسملا  اهعجرتسا  ناخروأ و  ناطلـسلا  مایأ  یف  هنس 733  نوینامثعلا 
نآلا یلا  هیلعلا  هلودلا  هیاعر  لظ  یف  تیقب  هنس 828 و  یناثلا  ناخ  دارم  ناطلسلا  اهحتتفا  مث  هبئاس 

[ رهزأ ]

یلوم رهوج  دئاقلا  هأشنأ  هرهاقلاب  سـسأ  دجـسم  لوأ  وه  رـصمب و  روهـشملا  عماجلل  اضیأ  مسا  وه * نیعـضوم و  لصالا  یف  هل  رکذ 
ناضمر نم  هعـست  یف  هؤانب  لمک  یلوالا و  يدامج  خلـس  یف  تبـسلا  موی  هئانب  یف  عرـش  هنـس 359  هرهاقلا  طتخا  امل  يدیبعلا  زعملا 

بجومب عیرلا  نم  ایفاک  ارادـقم  هل  فقو  هّللا و  رماب  مکاحلا  اـضیأ  هیف  ددـج  مث  زعملا  نب  زیزعلا  ءایـشأ  ضعب  هیف  ددـج  مث  هنس 361 
هضف و نم  ارونت  هیف  لعج  مث  روکذملا  عماجلا  تاجاحل  ادس  هنس  لک  عفدت  ارانید  نیتس  هعبس و  فلاب و  کلذ  ردق  یعرـش و  باتک 

هسمخ اهنزو  غلبف  هیرجه  هنس 569  هنس  یبویالا  نیدلا  حالص  اهعفر  هیضف  هقطنم  هبارحم  یف  ناک  هضف و  نم  الیدنق  نیرـشع  هعبس و 
سربیب رهاظلا  مایأ  یف  ددج  مث  هفیطل  هروصقم  هیف  أشنأ  هّللا و  نیدل  ظفاحلا  هددج  مث  رـصنتسملا  عماجلا  اذه  ددـج  مث  مهرد  فالآ 

( لوأ مجنم  - 29  ) ریمالا دی  یلع 
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یلع هقفلا  هءارقل  ءاهقفلا  نم  هعامج  اهیف  بتر  هریبک و  هروصقم  رادنزاخلا  کبلی  ریمالا  هیف  لمع  انقتم و  احالصا  هحلصأف  نیدلا  زع 
قفتا مث  هلیزج  افاقوأ  کلذل  فقو  هیبرعلل و  اسردم  نآرقلا و  هءارقل  ءارقلا  نم  هعبـس  ثیدـحلا و  عمـسی  اثدـحم  یعفاشلا و  بهذـم 

دهع لبق  هیف  ماقت  هبطخلا  تناک  دق  ایعرـش و  اباتک  کلذـب  اوبتک  روکذـملا و  عماجلا  یف  هرمتـسم  هعمج  هماقا  یلع  ءاملعلا  ءارمالا و 
نب کلملا  دـبع  نب  نیدـلا  ردـص  هاضقلا  یـضاق  رماب  هنم  تلطباف  نیدـلا  حالـص  مایأ  یلا  یمکاـحلا  عماـجلاب  اـهتماقا  عم  نییبویـالا 

عماجلا طقـس  مث  رکذ  امک  رهاـظلا  ماـیأ  یف  تدـیعاف  یعفاـشلا  بهذـم  وه  اـمک  دـحاو  دـلب  یف  هعمجلا  هماـقا  رارکتل  اـعنم  ساـبرد 
نیدلا مجن  یـضاقلا  دی  یلع  هترامع  تددج  مث  رالـس  ریمالا  هترامع  یلوتف  هیرجه  هنس 702  هلزلز  یف  طقـس  ام  هلمج  عم  روکذملا 

هحلصاف رادماجلا  ریشب  دی  یلع  نووالق  نب  رـصانلا  مایأ  هنـس 761  اضیأ  تددج  مث  هنس 725  يدرعسالا  یلع  نب  نیـسح  نب  دمحم 
نآرقلا ماتیالا  میلعتل  ابتکم  هقوف  لمع  بذعلا و  ءاملا  لیبستل  اتوناح  یلبقلا  هباب  یلع  أشنأ  ائراق و  افحـصم و  هیف  بتر  امات و  احالـصا 

رداهب ریمالا  یلو  هنس 784  یف  هلیزج و  افاقوأ  کلذل  فقو  هیفنحلا و  ءاهقفلل  اسرد  نیرواجملا و  ءارقفل  اماعط  هیف  بتر  فیرـشلا و 
ریغ نع  عماجلا  يرواجم  نم  تام  نم  ناب  ارمأ  ردـصاف  قوقرب  رهاظلا  کـلملا  ماـیأ  عماـجلا  رظن  هیناطلـسلا  کـیلامملا  یلع  مدـقملا 

هریـصق و تناک  عماجلا و  هراـنم  تمدـه  هنـس 800  یف  روکذـملا و  عماـجلاب  نیرواـجملا  هیقبل  وهف  ادوـجوم  كرت  یعرـش و  ثراو 
باب یلع  رجح  نم  هراـنمب  تضوع  اـهب و  رهظ  لـیمل  هنـس 817  تمدـه  مث  مهرد  فالآ  هرـشع  اهتقفن  تغلب  اـهنم و  لوطأ  ترمع 

هنس 818 یف  تدیعأ و  هنس 827 و  تمدهف  تلام  مث  هنـس 818  تمتف  اضیأ  رجحلا  نم  هئانب  هداعا  بابلا و  مده  دعب  يرحبلا  عماجلا 
هفئاط لکل  ناک  فیرلا و  یلاهأ  نم  نییرـصم  هبراغم و  هعلایز و  مجع و  نیب  الجر  هیف 750  نیمزالملا  نیرواجملا  هدع  تغلب  اضیأ 

عنم باجحلا  بجاح  یـضاقلا  هروکذملا  هنـسلا  یف  هرظن  یلوت  املف  نآرقلا  هوالت  مولعلا و  هساردـب  ارماع  عماجلا  ناک  قاور و  مهنم 
مث نیعطقنملل  اتیبم  راص  فحاـصم و  سارک و  نزخ و  قیدانـص و  نم  هیف  ناـک  اـم  جرخأ  مهجرخأ و  هیف و  هماـقالا  نم  نیرواـجملا 

مهرد فلأ  کلذ 15  یلع  قفنأ  نیقوزم و  نیملع  دوسأ و  اـبوث  ربنملل  لـمع  مهتعتمأ و  بلـس  مهبرـض و  مهنم و  هعاـمج  یلع  ضبق 
فوقولا نکمأ  ام  اذه 
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رهزالا ذخأ  يرـصملا  رطقلا  یف  مولعلا  فراعملا و  سراود  ایحأ  يذلا  یلع  دـمحم  موحرملا  مایأ  ذـنم  و  میدـقلا ..  هخیرات  نم  هیلع 
عاونأ هیف  ترـشتنا  بهاذـملا و  عیمج  نم  هیمالـسالا  راطقألا  عیمج  نم  ملعلا  هبلط  نم  ـألتما  ماـظتنالا و  هقنورلا و  نسحلا و  نم  ظـح 

هتلاح حرـش  هیلع و  مالکلا  هیقب  یتأتـس  نآلا و  یلا  ماـظتنالا  یف  یقرتلا  ملـس  اـکلاس  لاز  ـال  هیـضایرلا و  هیوغللا و  هیعرـشلا و  نونفلا 
عماجلا ظفل  تحت  اذه  نم  طسباب  هرضاحلا 

( امهیلی ام  نیسلا و  هزمهلا و  باب  )

[ اسأ ]

ناـک هیرجه و  هنـس 407  نیکتکبـس  نب  دومحم  هلودـلا  نیمی  اهحتف  هنیـصحلا  دـنهلا  عالق  نم  هعلق  فلأ * هرخآ  هیناـث  هلوأ و  حـتفب 
اهبیرختب رمأ  هلودلا و  نیمی  اهلخدف  لابدنج  بره  هلودلا  نیمی  اهبراق  املف  لابدنج  یمسی  اهبحاص 

[ ماسأ ]

یلامشلا فرطلا  یف  هعطاقم  نآلا  یه  لاقین و  نم  یقرـشلا  یلامـشلا  دحلا  یلع  همیدق  هکلمم  میم * هرخآ  اعبـشم  یناثلا  هلوأ و  حتفب 
یلامشلا و ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 20  هقیقد و 28  هجرد و 50  نیب 25  اهعقوم  اّتکلک ..  هسائر  یف  هیزیلجنالا  دـنهلا  نم  یقرـشلا 

 .. یقرشلا لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 30  هقیقد و 97  هجرد و 40   90

اهتحاسم 800، لاغنب ..  یبرغلا  بونجلا  نم  امروب و  بونجلا  قرشلا و  نم  تبت و  یقرـشلا  لامـشلا  نم  نانوهب و  لامـشلا  نم  اهدحی 
رثکأ یه  روبکنر و  اضیأ  اهندم  رهـشأ  نم  ههرج و  هنیدم  ماسا  هدعاق  همـسن و  فلأ  یتئام  نم  رثکأ  اهناکـس  ددع  و  عبرم ..  لیم   21
هفیثک یه  ادج و  هبصخم  اهتبرت  یلا 11 و  لزنی  اهدرب  یف  هجرد و  یلا 21  نازیملا  عفتری  اهرح  یف  لدتعم و  اهؤاوه  اناکس و  اهندم 

نویفالا و نبلا و  رکسلا و  بصق  اهتالوصحم  نم  و  هنیمثلا ..  باشخالا  نارزیخلا و  جسوعلا و  رجـشب  هءولمملا  تاباغلا  هریثک  هدوسم 
يرجحلا محفلا  اهنداعم  نم  کسملا و  ریرحلا و  لفوفلا و  لیبجنزلا و  لفلفلا و  ياشلا و  نطقلا و  هرذلا و  ریعشلا و  هطنحلا و  زرالا و 

ساحنلا هضفلا و  دیدحلا و  لورتبلا و  عیبانی  و 
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هریخالا نینـسلا  یف  تلغـش  اهنا  لیق  یتح  طاشنلا  مدق  یلع  هیراج  هتعارز  هرثکب و  اهیف  ومنی  ياشلا  بهذلا و  نم  لیلق  صاصرلا و  و 
دنکرکلا و يربلا و  ریزنخلا  يربلا و  سوماجلا  لیفلا و  بدلا و  عبضلا و  رمنلا و  هیربلا  اهتاناویح  نم  نادف و  فلأ  اهتحاسم 17  اضرأ 

لیلقلا همیمد  ماسجأ  ووذ  مه  يدـنهلا و  نم  برقی  لصأ  نم  اهناکـس  اهوحن و  لیخلا و  زعاملا و  منغلا و  رقبلا و  هیلهالا  نم  دـهفلا و 
مهیلع ال لـسکلا  هبلغل  رـصحلا و  شقو  نارزیخلا  نم  مهتویب  طاـشن و  نیل و  لـهأ  مه  هموعنلا و  هیاـغ  یف  مهدولج  یحتلملا و  مهنم 
هلقتسم و امیدق  ماسا  تناک  دق  و  نوملسملا ..  مهنم  دجوی  یمهربلا و  مهرثکأ  بهذم  هیمهالا و  هلیلقلا  هطیـسبلا  عئانـصلا  الا  نوفلأی 

تذـخأ تاروثلل و  هضرع  تراص  خـیراتلا  کلذ  نم  اهنا  الا  مهاعـسم  باخف  اهیلع  ءالیتسالا  لوغملا  لواـح  رـشع  عباـسلا  نرقلا  یف 
امل اهنم و  مسق  یف  تلح  اهریمأ و  دـض  تناک  هروث  یف  هیزیلکنالا  شویجلا  تلخادـت  اهیف  هیدالیم و  هنس 1770  یلا  لحمضت  اهتوق 

اهتمرب زیلکنالا  اهیلع  یلوتسا  هنس 1825  انروب  اریتلکنا و  نیب  برحلا  تبشن 

[ هترابسإ ]

ددـع اتیب ..  هـیرق و 522  یلع 29  لمتـشی  وه  هترابـسإ و  هنیدـم  هتبـصق  لوطانألا  نم  هینوق  هیالو  یف  دـیمح  ءاول  هیـضقأ  نم  ءاضق  * 
یلع یلامـشلا  ضرعلا  نم  هیناث  هقیقد و 15  هجرد و 45  نیب 37  هینوق  هنیدـم  یبرغ  یلا  هعقاوف  هنیدـملا  اـمأ  و   .. 13 اهناکس 152 ،
هدلب یه  لاق  اتربس و  هطوطب  نبا  اهامـس  دق  تاریهن و  هدـع  اهیورت  ههزن  هنـسح  هنیدـم  یه  لامـشلا و  یلا  ایلاضا  نم  الیم  هفاسم 64 

سرادـم و دـجاسم و  هدـع  عماوج و  هرـشع  وحن  اهب  خـماش و  لبج  یف  هعلق  اهل  راهنألا  نیتاسبلا و  هریثک  قاوسـألا  هراـمعلا و  هنـسح 
هلـشق تاـمامح و  تاـناخ و  هدـع  نییحیـسملا و  نیملـسملل و  بتاـکم  هلمج  يدـشر و  بتکم  دـلجم و  هئامتـس  یلع  يوتحت  هبتکم 

ینامثعلا کنبلل  هبعش  ناکد و  فلأ  وحن  هینویامه و 

[ اینابسإ ]

لامـشلا نم  اهدـحی  اینیریب  هریزج  هبـش  سامخأ  هعبرأ  وحن  یلع  لمتـشت  اـبوروأ  هراـق  نم  یبرغلا  بونجلا  یـصقأ  یف  هکلمم  یه  * 
یبرغلا لامشلا  برغلا و  نم  رخآلا  ضعبلا  لاغوتربلا و  ابرغ  اهضعب  دحی  اسنرف و  نیب  اهنیب و  هلـصافلا  سناربلا  لابج  هلـسلس  یقرـشلا 

نیب اهنیب و  لصافلا  قراطلا  لبج  زاغوب  طسوتملا و  رحبلا  بونجلا  نم  طسوتملا و  رحبلا  یقرـشلا  بونجلا  قرـشلا و  نم  کیتنلتالا و 
یبرغلا بونجلا  نم  هیقیرفا و  نم  شکارم 
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تاجرد و 20 یلامشلا و 3  ضرعلا  نم  هجرد  هقیقد و 43  هجرد و 48  نیب 36  اهعقوم  یکسب ..  رحب  لامـشلا  نم  اضیأ و  کیتنلتالا 
الیم اهضرع 630  مظعم  الیم و  اهلوط 540  مظعم  یبرغلا و  لوطلا  نم  هقیقد  تاجرد و 21  یقرشلا و 9  لوطلا  نم  هقیقد 

یف سداق  جیلخ  قراط و  لبج  جیلخ  هبرملا و  جیلخ  قرشلا و  یف  الوبما  جیلخ  سسور و  جیلخ  اهناجلخ  مظعأ  اهسوؤر ..  اهناجلخ و 
سأر بونجلا و  یف  اتاغورغألا  فرط  سأر  قرـشلا و  یف  سولاـی  سونیرم و  ناـس  سوراـک و  سأر  اهـسوؤر  مهأ  نم  و  بونجلا .. 

لامشلا یف  سونایتسبس  ناس  ولاشیشام و  ساینب و  لاغتروأ و  برغلا و  یف  رسنیف 

هریزجلاب و سلدنألا  برع  دنع  فورعملا  هرامیلاب  رئازج  عومجم  اهمهأ  هلیلق و  هکلمملا  هذهل  هرواجملا  رئازجلا  اهضرف ..  اهرئازج و 
هریزج هسبایلاب و  برعلا  دـنع  هفورعملا  هکیفا  هریزج  هقرونم و  امهارغـص  هقرویم و  امهاربک  یمـست  نیتریبک  نیتریزج  نم  فلأتی  وه 

یبرغلا لامشلا  یف  لوّرم  اهنم  هلیمج  ضرف  اهل  هریغـص و  رخأ  رئازج  هدع  سداق و  مساب  برعلا  دنع  هفورعملا  نویل  هریزج  هریتنمرف و 
یقرشلا لامشلا  یف  سسور  هنولشرب و  یبرغلا و  بونجلا  یف  هنیصحلا  سداق  برغلا و  یف  وفیقو 

قرـشلا و یلا  اهبلغأ  يرجت  هیلـصألا  اهراهنأ  نفـسلا و  ریـسل  حلاص  ریغ  اهرثکأ  ارهن  وحن 230  راهنألا  نم  اهب  اـهتاریحب ..  اـهراهنأ و 
یف هروقش و  رقـش و  راتبلا و  يداو  هربا و  رهن  طسوتملا  رحبلا  یف  اهنم  بصی  بونجلا و  لامـشلا و  یف  لابجلا  لسالـس  عوقول  برغلا 

يداو لاغوتربلا و  لحاوس  یلع  هجات  ورود و  وینبم و  یه  رابک و  هسمخ  کیتنلتالا  یف  اهنم  بصی  هدیدع و  لوادج  بصت  اهنم  لک 
هیسنلب یبونج  یلا  اریفوبلا  هریحب  اهتاریحب  مهأ  ریبکلا و  يداو  نفسلا  ریسمل  اهمهأ  نیتکلمملا و  نیب  نابصی  وینم  هنای و 

یه تاریهن و  هدـع  اهیوری  لوهـس  کیتنلتالا  یلا  طسوتملا  رحبلا  برق  اهللختی  باضه  لابج و  لسالـس  هلمج  اهیف  دـجوی  اـهلابج .. 
لابج سایروتـسا و  لاـبج  اـسنرف و  نیب  اـهنیب و  سناربلا  لاـبجب  هفورعملا  لامـشلا  یف  هعقاولا  اـهمظعأ  لسالـس  سمخ  یلا  همـسقنم 

هرودم و ارتسا  نع  نوال  همیدقلا و  هلیطسق  هلصاف  لابجلا  هذه  اتاغ و  يداریس  سودیرغ و  يواریس  امارداوغ و  اریس  هلسلس  هیرطنق و 
هلسلس هجات و  رهن  نع  ورود  رهن  هدیدجلا و  هلیطسق 
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هیالو نم  هدتمملا  انیروماریـس  اهیلی  لسالـسلا و  رئاس  نم  هیمهأ  لقأ  یه  هنای و  يداو  هجات و  رهن  نیب  هلـصافلا  یه  دـیلوت و  داریس و 
نم هبیرقلا  هیبونجلا  لحاوسلا  یلع  هدتمملا  هلـسلسلا  اهیلی  ناسنف و  ناس  سأر  دنع  یبرغلا  یبونجلا  لاغوترب  فرط  یلا  اقرـش  هشنمال 

هذـه لابج  همق  فاق  هوق  بلالا و  لابج  دـعب  ابوروأ  لـب  اینابـسا  لاـبج  یف  همق  یلعأ  کـیلتبلا و  لاـبج  اـهل  لاـقی  طـسوتملا و  رحبلا 
امدق  11 اهعافترا 357 ، اهبناجب و  یتلا  هتفللا  همق  عافترالا  یف  اهیلی  امدق و   11 اهعافترا 654 ، ناف  هلسلسلا 

هیمحفلا هیرولسلا و  بیکارتلا  دجوت  اهبناوج  یلع  رولبتملا و  ثبـشلا  ریغتملا و  ناوصلا  نم  هبکرمف  اهلابج  امأ  یجولویجلا ..  اهبیکرت 
هأولمم هیـسلک  تاقبط  انیروماریـس  لابج  یف  دجوی  یلفـسلا و  یـضارألا  داوم  نم  لتکب  هوسکم  ابلاغ  نوکت  هیکیزویلیبلا  روخـصلا  و 
نوغارا موخت  یلع  عقاولا  وباکنوم  لبج  هثیدحلا و  هیوناثلا  بیکارتلا  نم  اهرثکأ  فلؤم  هیریبیالا  هلـسلسلا  هبذعلا و  هایملا  فدـص  نم 
کلذک اهنم  هبکرم  قراط  لبج  روخص  هیریـشابطلا و  هیواروجلا و  روخـصلا  نم  هفلؤم  رخا  لابج  دجوت  اروجلا و  نم  بکرم  هیبرغلا 

لراملا و ناغلدـلا و  هیلمرلا و  هیـسلکلا و  داوملا  نم  هبکرم  طسوتملا  رحبلا  برق  سلدـنألا  یلا  سناربلا  لاـبج  یف  هیـضرألا  هقبطلا  و 
حلملا نیسبجلا و 

نومتنألا و بهذلا و  حلملا و  ساحنلا و  هضفلا و  دیدحلا و  کنتلا و  قبیزلا و  صاصرلا و  اهنم  ادـج  هریثک  اینابـسا  نداعم  اهنداعم .. 
کلذ ریغ  يرجحلا و  محفلا 

اهعافترا غلبی  ابیرقت  قرشملا  یلا  برغملا  نم  ههجتم  هیزاوتم  لابج  لسالس  اهولعت  هعفترم  ضرأ  هأیهب  رظنلل  ودبت  اهرظنم ..  اهتئیه و 
یه رتم و  یلا 900  نم 600  اهعافترا  غلبی  هرودامارتسا  نویل و  همیظعلا و  هلیتسک  باضه  دتمت  اهطـسو  یف  ارتم و  نیب 200 و 3550 

اهاعرت باشعأ  شئاـشح و  تاذ  هعـساو  تاـضیرأ  ـالا  نکاـسب  هلهآ  ریغ  عرزلا و  تاـباغلا و  نم  هیلاـخ  ءادرج  باـضه  مومعلا  یلع 
منغلا ناعطق 

يراجم هلمجل  رمم  یهف  باضهلا  لابجلا و  کلت  للختت  یتلا  نایدولا  امأ  هباصخلا  هیاـغ  یف  اـهنکل  عاـستالا و  هلیلقف  لوهـسلا  اـمأ  و 
رادحنالا هریثک  هرعو  یهف  هیبرغلا  هیبونجلا  هیقرشلا و  هیلامشلا  لحاوسلا  امأ  یضارالا و  کلت  يرل  هیفاک  هیئام 
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هراون و یکـساب و  تاـیالو  سایروتـسا و  هیقیلج و  یلع  هلمتـشملا  هیلامـشلا  هقطنملا  یفف  اـهعقاوم  فـالتخاب  فلتخم  وه  اـهؤاوه .. 
یبونج هدیدجلا و  هلیطسق  یلع  هیـسنلب و  یلامـش  یلع  هلمتـشملا  هطـسوتملا  هقطنملا  یف  ادج و  لدتعم  اهیف  ءاوهلا  نوغارأ  هینولطق و 

عیبرلا و یف  ادج و  دراب  ءاتـشلا  یف  ادج و  راح  اهؤاوه  فیـصلا  یفف  هرودم  ارتسا  نوال و  یلع  نوغارأ و  یبونج  همیدقلا و  هلیطـسق 
ادج و راح  اهفیـص  یف  ءاوهلاف  هیـسنلب  یبونج  هیـسرم و  هیقیقحلا و  سلدنألا  یلع  هلمتـشملا  هیبونجلا  هقطنملا  یف  لدتعم و  فیرخلا 

لوصفلا هیقب  یف  لدتعم 

ناتکلا و ریعـشلا و  هرذـلا و  حـمقلا و  اهلیـصاحم  مظعأ  نم  هباصخلا و  هیاغ  یف  اهتبرت  نوکل  ادـج  هحجان  اهیف  هعارزلا  اهلیـصاحم .. 
هغابصلا و تاتابن  عاونأ  نم  هریغ  دیجلا و  نارفعزلا  اهیف  تبنی  اذک  هیلامـشلا و  هیقرـشلا و  تایالولا  یف  رثکالا  یف  عرزت  یه  بنقلا و 
هطـشقلا و زوملا و  نامرلا و  دابکلا و  ناـقدربلا و  نیتلا و  رمتلا و  زوللا و  اـههکاوف  نم  زقلا و  دود  هیبرتل  توتلا  رجـش  اـهیف  رثکی  اذـک 

اهریع نیلفلا و  نایدنسلا و  رجش  نم  ریثک  اهتاباغ  یف  دجوی  بنعلا و 

یف دـجوی  نوکی و  ام  نسحأ  نم  اـهلاغب  اـهریمح و  اذـک  هیبرعلا و  لویخلا  نم  هلـسلسملا  داـیجلا  لویخلا  اـهتاناویح  نم  اـهتاناویح .. 
کلت یف  هریبک  هیانع  هل  کمسلا  دیص  اذک  ریزانخلا و  نم  ریثک  اهیف  یبری  ههج و  لک  یف  اهیف  رشتنم  منغلا  ناریثلا و  نم  ریثک  اهلابج 

طسوتملا رحبلا  دیص  نم  لضفأ  کیتنلتالا  دیص  نأ  الا  تاهجلا 

هیفوصلا و تاـجوسنملا  هطـسوتملا  نورقلا  یف  اـهب  ترهتـشا  میظع و  جاور  تاذ  هیـضاملا  نورقلا  یف  اهتعانـص  تناـک  اـهتاعانص .. 
ءالجنا نأ  ریغ  هلطیلط  یف  هعونصملا  هحلسالا  هیـسرم و  یف  هعونـصملا  خاوجالا  هسایب و  هطانرغ و  هیلیبشا و  یف  هعونـصملا  هیریرحلا 

هموکحلا اهتبرض  یتلا  هظهابلا  تاموسرلا  هموکحلا و  لماعم  تاعونصمب  ءارـشلا  عیبلا و  قوقح  رـصح  اینابـسا و  نم  برعلا  دوهیلا و 
تناک هلمجلاب  اهیف و  هعانصلا  طوقسب  تدوأ  تاموسرلا  يرومأم  عمطب  فعاضتت  تناک  یتلا  هیـصوصخلا  لماعملا  تاعونـصم  یلع 

هیقرشلا هیلامشلا  ههجلا  یف  عقاولا  اینولتاق  میلقا  یف  الا  همهملا  تاعونصملا  عنـصل  هریبک  لماعم  اهیف  دجوی  اریثک و ال  هطحنم  اهتعانص 
هشمقالا هسیفنلا و  رئارحلا  اهیف  جسنت  هرخافلا و  خاوجالا  اهیف  عنصی  عئانصلا و  یف  ایفاک  امدقت  همدقتم  تناک  هلماعم  ناف  هکلمملا  نم 

لماعم تیزلا و  رصعل  هریبک  لماعم  هیف  و 
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نییواسنرفلا و نم  اهیلا  اهنع  هیبنجأ  تاینابک  لوخد  هطـساوب  نیـسحتلا  یف  هذـخآ  هعانـصلاف  نآلا  اـمأ  نوباـصلا و  هحلـسالا و  لـمعل 
لـجر و فلأ  وحن  لزاـغملا و  نم  فصن  نویلم و  کـلذ  یف  لغتـشی  هینولطق و  هلوشرب و  یف  هروصحم  نطقلا  هعانـصف  نییزیلکنـالا 
هنولـشرب و یف  هیریرحلا  هشمقالا  هطانرغ و  هینولطق و  نوغارأ و  یکـسب و  وکـسوبیغ و  یف  هجئار  اهلمع  نداعملا و  جارختـسا  هعانص 
هینولطق و هیقیلج و  یف  هیناتکلا  رانملق و  ولاقبرا و  هیبوقـش و  یف  هیفوصلا  هشمقـالا  هیـسنلب و  هیلیبشا و  هلیطلط و  هنوکرط و  اـسیرنم و 

هنولشرب هیبورط و  هلیبشا و  یف  عفادملا  بصت  هینولطق و  یکسب و  هنولشرب و  یف  هیرانلا  هحلسالا  عنصت 

عطقل هکرش  اهیف 65  ناک  هیرجه  هنـس 1285  یفف  اریثک  اینابـسا  یف  لاملا  سؤر  تایعمج  تداز  دق  هریخالا  نینـسلا  یف  اهتایعمج ،،
اهیف 23 ناک  لایر و  فلأ  هئامعست  لایر و  نویلم  نیثالث  هعبس و  اهلام  سأر  غلبی  هیعانص  هیراجت و  تاکرـش  هلمج  هیلاملا و  قاروالا 

هیدیدحلا قرطلل  هکرش  اهیف 27  ناک  هنس 1284  یف  لایر و  فلأ  لایر و 600  نویلم  اهلام 35  سأر  اکنب 

سماخلا و سولراک  اهئانب  یف  عرـش  هیروطاربمالا  هعرتلا  اهمهأ  نفـسلا  ریـسل  حلاص  ریغ  اهرثکأ  نکل  عرت  هلمج  اهیف  دـجوی  اهعرت .. 
همارلا يداو  طسابلا و  هیسرم و  سراتسنم و  هلیطسق و  هعرت  مث  ینمیلا  هربا  هفض  یلع  یه 

رکـسلا و اهتادراو  حـلملا و  فوصلا و  نوباصلا و  نیحطلا و  تیزلا و  رمخلا و  یه  اهنم  هرداـصلا  هیراـجتلا  داوملا  رهـشأ  اـهتراجت .. 
ریغ نیلفلا و  محفلا و  دنهلا و  زول  ددقملا و  کمـسلا  دـیدحلا و  نابـضق  هینطقلا و  ناتکلا و  هیفوصلا و  هیریرحلا و  هشمقالا  نطقلا و 

طاطحنالا هیاغ  یفف  هیلخادـلا  هراجتلا  امأ  هینج و  نویلم  غلبت 40  اـهیلا  دراولا  همیق  هینج و  نویلم  غلبت 38  اهنم  رداصلا  همیق  کـلذ و 
هیدیدحلا ککسلا  هلق  قرطلا و  هروعو  دالبلا و  عوبر  یف  نمالا  بابتتسا  مدعل 

یه نالاتاکلا و  هغل  اهنم  هریهـش  ریغ  تاغل  هدع  اضیأ  اهب  همیدـقلا و  هینیتاللا  هغللا  نم  هقتـشملا  هینابـسالا  یه  هیمـسرلا  اهتغل  اهتغل .. 
اسنرف دودح  ناکس  هغل  یه  السابلا و  هغل  اهنم  اهنم و  هیقرشلا  هیلامشلا  ههجلا  یلاهأ  هغل 

اهیلع نامورلا  ءالیتسا  دنع  ناک  اینابسا  یف  مولعلا  لوخد  ءادتبا  اهفراعم ..  اهمولع و 
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ناک دوهیلا  مسق  یتح  هیماس  هجرد  یلا  فراعملا  اهیف  تقرت  برعلا  اهحتتفا  امل  مث  نیینیتاللا  ءاملعلا  ریهاشم  نم  ریثک  اـهیف  یـشتنا  و 
فراعملا یف  طحنم  بعـشلا  رثکأف  نآلا  امأ  هلیوط  هدم  مدـقتلا  یف  مهمولع  تذـخأ  اذـکه  هیناربعلا و  مولعلا  یف  داهتجا  ءانتعا و  مهل 

رسع نم  کلذ  اهمیمعت و  مولعلا و  رشن  یف  همتهم  ریغ  موکحلا  يرابجا و  ریغ  اهیف  میلعتلا  هءارقلا و  نوفرعی  هئاملا ال  یف  نا 65  یتح 
هیرصعلا فراعملا  مولعلاب و  هعتمتم  اهناف  بعشلا  نم  ایلعلا  هقبطلا  امأ  هیسایسلا  اهلاوحأ  بارطضا  اهتیلام و 

تناـک لـب  هریغ  اـهیف  نکی  مل  هیرجه  هنـس 1285  هیلوینابـسالا  هیروهمجلا  ءاشنا  لبق  یکیلوثاک و  اهیف  یلـصالا  بهذـملا  اـهتناید .. 
اجیردـت ـالیلق و  صخر  مث  بهاذـملا  نم  هریغب  اـصتخم  اـباتک  عاـب  وأ  هریغ  قنتعأ  نم  لـک  صاـقت  کـلذ و  عنمت  هیلحملا  هموکحلا 

یکیلوثاکلا بهذـملاب  نوکـسمتم  نوینابـسالا  هلمجلاـب  کـلذ و  هماـقال  عاـمتجالا  مدـع  طرـشب  تناتـستوربلا  بهذـم  یف  هیرحلاـب 
نایدالا و لهال  یمعالا  بصعتلا  هینیدـلا و  هبالـصلاب  مهریغ  نع  نوزاتمم  اـبابلا  یناـمورلا و  یـسرکلاب  قلعتلا  دـیدش و  یناـمورلا و 

الیلق الا  مهدنع  هقلطم  ریغ  نایدألا  هیرح  مهبهذمل و  هریاغملا  بهاذملا 

هکلمملا ناکس  اهینج و  هیمومعلا 66  اهتورث  نم  اهناکـس  نم  سفن  لک  صخی  هینج و  نویلم  فلأ  نم  لقاب  اهتورث  ردـقت  اـهتورث .. 
هلقلا هیاغ  یفف  نییالملاب  مهتورث  ردقت  نیذلا  ءاینغالا  امأ  رقفلا و  هیاغ  یف 

دیزی اهفورصم  تاهینجلا و  نم  انویلم  نیثالث  يونسلا  اهلخد  غلبی  رمتـسم و  زجع  یف  اهداریا  للخلا و  رـسعلا و  هیاغ  یف  یه  اهتیلام .. 
هریزج هبوک و  هریزج  اهدـقف  دـعب  اـصوصخ  دـیعب  دـمأ  دـعب  ـالا  اـهتمزأ  جارفنا  یبری  ـال  هشحاـف  نوـید  اـهتنیزخ  یلع  کـلذ و  یلع 

نیبیلیفلا رئازج  وکیروتروب و 

نفسلا 880 نم  اهدنع  اروکذم و  ائیش  تسیل  هیجراخلا  اهتراجت  همیق  عم  هیراجتلا  نفـسلا  هریثکلا  لودلا  نم  یه  هیراجتلا ..  اهتیرحب 
نط فلأ  هیراخبلا 460  اهنفس  لومحم  نط و  فلأ  اهلومحم 565  هنیفس 

( لوأ مجنم  - 30  ) هعارد .اهلیصفت  اذه  هعارد  هئام  نم  فلؤم  لوطسا  اهدنع  هیبرحلا ..  اهتیرحب 
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هجردـلا نم  هفاوط  نفـس  تس  یلوالا و  هجردـلا  نم  هفاوط  نفـس  هرـشع  لحاوسلا و  هیامحل  ناتعارد  یلوالا و  هجردـلا  نم  هدـحاو 
يرحب و يدنج و 8500  فلأ  لوطسالا 41  اذه  همدخب  موقی  دیبروت و  هنیفس  نوعبرأ  هثلاثلا و  هجردلا  نم  هفاوط  هنیفـس  هیناثلا و 49 

میدقلا زرطلا  نم  اهنفس  نوک  ثیح  هدحتملا  تایالولا  ماما  اهفعض  حضتا  نکل  ئش و  یلع  اهتیرحب  نأ  مهوتی  ناک  دق 

هیبرحلا و فراعملا  هربخلا و  اولیلق  اـهداوق  نکل  اـبوروا و  لود  شویجک  برحلا  نونف  یلع  بردـم  مظنم و  اهـشیج  يربلا ..  اهـشیج 
یف اهنم  هثالث  هنـس  هدم 12  اهیف  یقبی  هنـس  رمعلا 19  نم  غلب  یلاهالا  نم  درف  لک  یلع  هیمازلا  اـهیف  هیرکـسعلا  همدـخلا  هیرکـسعلا و 

اهشیج همدخلل و  نیقئاللا  نابشلا  نم  افلأ  نینامث  وحن  هنـس  لک  زرفت  یه  طایتحالا و  یف  هتـس  فیدرلا و  یف  هثالث  لماعلا و  شیجلا 
یف نویلم  وحن  یلا  هلاصیا  عیطتست  برحلا و  هدم  هلماکلا  تالآلا  هیبرحلا و  ددعلاب  لتاقم  فلأ  اهدنع 130  ررقملا  بسح  ملسلا  هدم 

مایالا هذه  ریغ  یف  یلاملا  دادعتسالا  اهل  حمس  اذا  هیمومعلا  بورحلا 

انیتسیرک هکلملا  نبا  رشع  ثلاثلا  سنوفلا  کلملا  اهکلم .. 

ادنب یلع 79  لمتـشی  اماظن  اـهتموکح  تررق  هنـس 1293  یف  هدـیدع و  ارارم  تلدـبت  هیرجه  هنـس 1225  ذـنم  اهتموکح  اهتموکح .. 
سلجملا کلملل و  ءارجالا  هطلـس  کلملا و  یلاعلا و  سلجملل  وه  تاـماظنلا  نس  قح  نا  هدـیقم و  هیکلم  نوکت  هموکحلا  نا  اـهلوأ 
باختناب مهتایح  لوط  مهتیرومأـم  نودـلقتی  خویـش  یـصوصخلا و  مهقحب  خویـش  فانـصأ  هثـالث  نوکی  باونلا  سلجم  يأ  یلاـعلا 

ءانبأ نم  نودشارلا  مه  یـصوصخلا  مهقحب  خویـشلاف  هیریمالا  لاومالا  عفدـل  نولهأتملا  دالبلا  تانجل  مهبختنت  اخیـش  و 130  کلملا 
رحبلا و ءارمأ  راـبکلا و  شیجلا  داوـق  هریل و  يونـسلا 2400  مهلخد  غلبی  نیذلا  قحب و  فرـشلا  اولان  نیذلا  ءافرـشلا  مظعأ  کلملا و 

سلجم هرم و  تاونـس  سمخ  لک  یف  نیبختنملا  خویـشلا  فصن  باختنا  بجی  هلودـلا و  يروش  سلجم  ءاـسؤر  نویلملا و  ءاـسؤرلا 
دـحاو و بختنم  یلاـهالا  نم  سفن  فلأ  لکل 50  نوکی  هیباـختنالا و  رئاودـلا  یف  مهباـختنا  يرجی  باون  نم  فلؤی  هلودـلا  يروش 

حمسی تاونس و ال  هدمل 5  باختنالا  نوکی  ادعاصف و  نس 25  یف  اونوکی  نأ  نیبختنملا  یف  طرتشی 
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ماظنلا و اذـه  نم  نونثتـسم  مهناف  ءارزولا  ـالا  تاـنیعم  ـال  اـشاعم و  مهل  نوکی  نأ  ـال  هموکحلا و  یف  تاـیرومأم  اودـلقتی  نأ  باونلل 
ءازولا و یلع  هیلوؤسملا  نا  لوؤسم و  ریغ  کلملا  نا  اضیأ  روکذـملا  ماظنلا  هلمج  نم  هبئان و  خویـشلا و  سلجم  سیئر  نیعی  کلملا 

هلئاع تضرقنا  اذا  انـس و  هلئاعلا  ربکال  کلملا  یف  هفـالخلا  هکلم و  نوکت  نأ  نم  اـماظن  هعونمم  هأرماـب  کـلملا  نرتقی  نأ  نکمی  ـال 
ءاشت نم  کلملل  همالا  بختنت  هلسلسلا  هذه  تضرقنا  اذا  همامعأ و  هلاوخال و  مث  اهتیرذ  هتمعل و  مث  هقئاقـشل  هفالخلا  نوکت  سلوفلا 

هیلاملا و رظان  هیجراـخلا و  رظاـن  سلجملا و  سیئر  مه  ءاـضعأ و  نم 9  فلؤم  ءارزو  سلجمل  کـلملا  رظن  تحت  هیئارجـالا  هوقلا  و 
اینابـسا تایالو  نم  هیالو  لکل  نا  اهنم  تارمعتـسملا و  رظان  هیرحبلا و  رظان  هعفانلا و  هراجتلا و  رظان  هیلدـعلا و  رظان  هیلخادـلا و  رظان 

کلذ یلا  هرورـضلا  یجلت ء  مل  ام  هیدلبلا  هموکح  رومأ  یف  لخادتی  نأ  یئارجالا  ینطولا  یلعألا و ال  سلجملل  قح  يدلب و ال  ماظن 
هیکولم هموکح  اهنا  یلع  نآلا  اهرمأ  رقتـسا  نأ  یلا  تاریغت  هلمج  تاماظنلا  هذـهل  کلذ  دـعب  ضرع  مث  تاماظنلا  نم  کلذ  ریغ  یلا 

هؤاضعأ 380 خویـش  سلجم  یلاهالا و  باختناب  اـسفن  هؤاضعأ 431  باون  سلجم  نم  فلؤم  زیتروک  مساب  ناـملراب  اـهیف  هیروتـسد 
هیثرالاب لانی  رخآلا  فصنلا  یلاهالا و  مهفصن  بختنی 

لودـلا و عیمجل  هملاسملا  اهنم  تاراقلا و  هیقب  یف  اهکالمأ  یلع  هظفاحملا  ابوروأ و  یف  هدایحلا  یلع  ءاقبلا  اهتاسایـس  نم  اهتـسایس .. 
لودلا و ال هیقبک  ایقیرفا  یف  رامعتـسالا  یف  عامطا  اهلوا  رحب  ارب و  اهل  هرواجملا  اسنرف  موجه  نم  کلذب  انامئتسا  اهل  هلماعملا  هدـحو 

قرط هـلق  هعانـصلا و  هـعارزلا و  رخأـت  نـم  مـیظع  قـلق  یفف  اـهتیلخاد  اـمأ  حاـیرلا و  جاردا  هـبهاذ  اـهلامآ  نـکل  شکارم و  یف  اـمیس 
تالصاوملا

هدیدجلا و هلیطـسق  هعطاقم  .هعطاقم  هرـشع  سمخ  نع  هرابع  یه  هیالو و  نیعبرأ  هینامث و  یلا  هکلمملا  مسقنت  هیرادالا ..  اهتامیـسقت 
اهلهأ هرضان  تاهزتنم  هخماش و  روصق  تاذ  اههزنأ  اینابسا و  ندم  لمجأ  نم  هکلمملا و  همصاع  یه  یتلا  دیردم  هریهـشلا  اهندم  نم 

هلیطـسق هعطاقم  هریخالا و  روصعلا  یف  تطحنا  مث  اینابـسا  همـصاع  اقباس  تناک  یتلا  دـیلوط  هنیدـم  اهنم  ناریثلا و  هعراصمب  نومرغم 
اتنیدم هریهشلا  اهندم  نم  همیدقلا و 
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نم هیبرغلا  ههجلا  یف  یه  ارودامورتسا و  هعطاقم  ياکـسیب و  جـیلخ  یلع  هلیمج  ءانیم  یه  رداـتناس و  هنیدـم  ایفوجلیـس و  سوغروب و 
رهن یلع  سوحاداب  هنیدـم  هریهـشلا  اهندـم  نم  اهمانغأ و  هرثک  اهئاوه و  هدوجو  اهـضرأ  هباصخب  هروهـشم  هدـیدجلا  هلیطـسق  هعطاقم 

هنیدم و مث  هیلک  هسردـم  اهب  اکنالاس و  هنیدـم  ءاوهلا و  هدراب  ضرالا  هیلبج  یه  نویل و  اهندـم  نم  همیدـقلا و  نویل  هکلمم  ایداوغ و 
بونج یف  نارغث  امه  لورف و  انروک و  هنیدم  وغاتیناس و  هریهشلا  اهندم  نم  اسیلاج و  هعطاقم  هیعانصلا و  ندملا  نم  یه  دیلو و  دایلا 
هنیدم اهندم  رهـشأ  نم  ياکـسیب و  هعطاقم  هیندعم و  هایم  عیبانی  یلع  هیوتحملا  ودـیفوأ  اهب  ندـملا  نم  ایروتـسا و  هعطاقم  هکلمملا و 

هنولسراب اهردنب  نولاتاک و  هعطاقم  نولیموب و  هنیدم  اهندم  مظعأ  راوان و  هعطاقم  هیرحب و  تامامح  اهب  نایتسابـس و  ناس  ایبارتنوف و 
هعارزلا هعانصلا و  یف  اومدقت  هعاجشلاب و  اورهتشا  اهیلاهأ  اینابسا و  یف  هنیدم  ربکأ  یه  هراجتلا و  هعـساو  عئانـصلا  هریثک  ءانیم  یه  و 

هعقاو یه  همیدقلا و  سانالاف  هکلمم  هعماج و  هسردم  اهب  سوغارس و  هنیدم  اهردنب  نوغارأ و  هعطاقم  اینابسا و  ناکس  هیقب  نم  رثکأ 
هعانـصلا یف  همهملا  ندـملا  نم  یه  هیـسنلب و  هریهـشلا  اهندـم  نم  اهب و  هعارزلا  مدـقتل  اینابـسا  هضور  اهل  لاقی  هکلمملا و  قرـش  یف 

اهندـم رهـشأ  همیدـقلا و  اخیروم  هکلمم  هدـیجلا و  رومخلاب  هروهـشم  یه  تنکاـیلا و  هنیدـم  هنیمثلا و  هیریرحلا  هشمفـالا  اـهب  جـسنت 
هیـصاصر و مجانم  اهیحاوض  یف  دجوی  ءانیم  یه  نیجاتراک و  هنیدـم  ءانغلا و  قئادـحلاب  هفنتکملا  هلیمجلا  ندـملا  نم  یه  اخیروم و 

هریزج یف  یف  نوهامروب  هنیدم  هراجتلا و  هعـساو  یه  هکروجام و  هریزج  یلع  املاب  ءانیم  اهتدم  رهـشأ  نم  رایلاب و  رئازج  هیدـیدح و 
اهبجعأ نم  هیبرع  راثآ  اهب  هعماج و  هسردـم  اهب  هطانرغ و  هنیدـم  اهندـم  رهـشأ  هطانرغ  هکلمم  اضیأ و  هیراـجت  ءاـنیم  یه  هکرونیم و 
اهزکرم سلدنألا و  هکلمم  رامثلا و  رمخلا و  بیبزلا و  یف  هراجتلا  هعساو  یه  اجالام و  ءانیم  اهئانب و  هماخفب  هروهـشملا  هربنعلا  يارس 

رهن یلع  هدروک  هنیدم  هعماج و  هسردم  اهب  لیفـس و  هنیدم  جراخلل و  رومخلا  اهنم  ردـصت  همیظع  هیراجت  ءانیم  یه  سداغ و  هنیدـم 
نآلا یلا  همئاق  هیبرع  راثآ  اهب  ریبکلا و  يداو 

ربجلا و هفتالا و  ءایربکلا و  همظعلاب و  ممألا  رئاس  نع  مهنع و  اوزاتما  مهنکل  ینیتاللا  بعـشلا  نم  عرف  نوینابـسالا  اهیلاهأ ..  قـالخأ 
دومج بلقلا و  هواسق  هدالبلا و  عبطلا و  لقثب  اورهتشا 
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هیـسنجلا و بح  هالابم و  مدع  هیرح و  لکب  عئاظفلا  تارکنملا و  نوبکتری  هدشلا  شطبلا و  بح  هقفـشلا و  هلق  فطاوعلا و  راکفالا و 
نم مهنا  مهنم  ناـثلثلا  یعدـی  هیجـس و  لـک  یف  قـلخلا  نسحأ  مهنا  نوـمعزی  هعاجـشلا و  هلاـسبلا و  يوـعد  هینیدـلا و  هیبـصعلا  هوـق 

جرح مهنع و ال  ثدحف  فارشالا 

هشوطرط و اهنم  هدـیدع  تارمعتـسم  اهلحاوس  یف  اوماقأ  دالیملا و  لـبق  هنـس 1000  یف  نویقینیفلا  اینابـسا  لخد  نم  لوأ  اـهخیرات .. 
هیلخاد نأ  الا  هیـسنلب  یف  متنوغاس  هینولطق و  لحاس  یلع  ایروبمأ  اهنم  هریثک  تارمعتـسم  اضیأ  اهیف  اونب  نوینانویلا و  مهعبت  مث  سداـف 

یتلا هدـیدجلا  هناجاطرق  اهیف  اؤشنأ  اهلئابق و  اوعـضخأ  نوینجاطرقلا و  اهلخد  مث  هفرعملا  قح  اهوفرعی  مل  مهل و  هلوهجم  تیقب  دـالبلا 
راص هنـس و  مهتب 200  تماد  بورح  دـعب  نکل  نوینامورلا  مهنم  اهـصلختسا  مث  هراـجتلا  یف  همیظع  هرهـش  لـیلقب  کـلذ  دـعب  تلاـن 

نویفاوسلا و مهاتأ  مث  هنس  وحن 372  مهمکح  یف  تیقب  ندمتلا و  زکارم  مهأ  نم  تراص  اهنا  یتح  میظع  ذوفن  اینابسا  یف  نیینامورلل 
ئطاوش یلع  نیینانویلل  ناـک  نوینوفلا و  اـهیلع  بلغی  ماع 471  یف  مث  ماـع  هئاـم  نم  رثکأ  اـهیف  اوماـقأ  لامـشلا و  هربارب  نم  موق  مه 

کلذ یف  اهب  تنـس  تاماظن  لوأ  تناک  هیفاک  تاماظن  اینابـسال  اونـس  نوبنوفلا و  اهنم  مهدرطف  مهکلم  مایأ  یف  كالمأ  هدع  اینابـسا 
مهنم هقرف  تدجنتسا  باختنالا و  یف  هفالتخا  ببسب  بعشلا  برطضا  مهکلم  یفوت  امل  مث  ماع 700  یلا  ابیرقت  مهدیب  تیقب  رصعلا و 

ناک اهب و  اونصحت  نوینابسالا  ناف  هیلبجلا  ایروتـسا  میلقا  ادع  ام  اینابـسا  برعلا  لوخد  اهتیاهن  ناک  همیظع  هکرعم  تلـصح  برعلاب و 
مکحب دالبلا  تمدقت  دادغب و  هفالخل  هعبات  هلود  برعلا  هیلع  یلوتـسا  يذلا  مسقلا  راص  ریـصن و  نب  یـسوم  یلوم  هدایق  تحت  کلذ 

دبع نمز  یف  هبطرق  تناک  هنس و  هدم 500  ءاخر  زع و  یف  هکلمملا  تماد  فراعملا و  اهئاحنا  یف  ترشتنا  امیظع و  امدقت  نیملسملا 
تشتنا امیظع و  امدقت  هنمز  یف  دالبلا  تمدقت  هیرجه و  هنـس 139  کلذ  هفالخلا و  راد  نییومالا  ایاقب  نم  وه  يذلا  لخادلا  نمحرلا 

مدقت اهیف  مهل  راص  دوهیلا  یتح  بناج  لک  نم  بالطلا  اهیلا  رطاقت  هعانصلا و  هرئاد  تعسوت  عئانـصلا و  اهیف  تراد  سرادملا و  اهیف 
ناک امات و  اقالطا  هقلطم  نییحیسملل  هینیدلا  هیرحلا  تناک  اهتاسایس و  هیبرعلا و  تاغللا  اهیف  تداس  بادآلا و  یف 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 308 

http://www.ghaemiyeh.com


238 ص :

لامش نم  نویروتسالا  لزن  طوقسلا و  یف  هیمالـسالا  هفالخلا  تذخأ  هنـس 423  یف  دالبلا و  کلت  یف  مهمدقت  یف  ببـسلا  وه  کلذ 
کلم مجاه  هنـس 687  یف  اهنم و  ریبک  مسق  یلع  اولوتـسا  نأ  یلا  يرخأ  دعب  هدحاو  اهوذـخأ  نیملـسملا و  كالمأ  اومجاه  دالبلا و 

هفینع و همواقم  نابسالا  اومواق  نییشکارملاب و  نوملسملا  دجنتساف  تاونـس  ثالث  راصح  دعب  اهحتف  دیلوط و  یف  نیملـسملا  هلیطـسق 
اینابـسا كاذ  ذا  تناک  ماع 854 و  یف  لوینابـسالا  رـصتنا  نأ  یلا  هلیوط  هدـم  نیفرطلا  نیب  بورحلا  تماد  هلئاه و  هرـسک  مهورـسک 

عیمج نم  نوملـسملا  یلجنا  هدحاو و  هکلمم  تراص  نأ  یلا  ائیـشف  ائیـش  اهـضعب  یلا  اهمامـضنا  یف  تذخاف  کلامم  هدع  نع  هرابع 
سولراـک هنبا  هفلخ  ماع 922 و  یفوت  مث  دـنایدرف  كاذ  ذا  دالبلا  یلع  یلوتـسملا  ناک  هدـیدشلا و  تاداهطـضالا  دـعب  دالبلا  ءاـنحنا 

هبختناف کنملفلا  اسمنلا و  روطاربما  هدج  یفوت  نینـس  عضبب  هسولج  دعب  مث  هلیطـسق  نوغارأ و  مضف  ناک  لراشب  فورعملا  سماخلا 
تاماظن دیدجت  اوبلط  یلاهالا  ثیح  هلیطسق  هیـسنلب و  یف  هدیدش  نتف  تثدح  هکلم  ءادتبا  یف  اینامرج و  لک  یلع  اروطاربما  بعـشلا 
تعـضو ندـملا و  تازایتما  ربکأ  تغلأ  هریـصق و  هدـم  یف  نتفلا  هموکحلا  تدـمخاف  همیدـقلا  تاماظنلا  نم  مهل  هیرح  عسوأ  نوکت 

یتلا بورحلا  نأ  الا  اـماظتنا  ءاـنغ و  اینابـسا  كاذ  ذا  تقرت  طـالبلا و  نم  فارـشالا  هنهکلا و  تبرق  یلاـعلا و  سلجملا  هطلـسل  ادـح 
ابابلا یلع  هدـنالوه و  نم  تباغ  ناکـس  اینامرج و  یف  نییلیجنالا  یلع  نرفلا و  کلم  لوالا  سیـسنرف  یلع  سولراک  کـلملا  اـهراثأ 
کلذ تززع  اهرهظ و  تلقثأ  هابعأ  ایاعرلا  تلمح  دالبلا و  لیخادـم  تغرفتـسا  برغلا  سنوت  یلع  ایلاطیا و  یف  عباسلا  سـضنمیلکا 

لاغوتربلا دالب  مض  هیرجه و  هنـس 964  یناثلا  بیلف  هنبا  هفلخ  یفوت و  مث  طوقـسلا  یف  کلذ  دعب  هکلمملا  تذخأ  میـسج و  ضرقب 
يأر امل  هدـملا  کلت  ءانثأ  یف  هیرجه و  هنس 1050  یلا  اینابـسال  هعبات  تیقب  ثرالاب و  اهیلع  هیالولا  قح  ایعدم  هنس 968  اینابسا  یلا 
يرنه اهکلم  عم  احلـص  دقع  حجنی و  مل  هظح  ءوسل  نکل  ارارم و  اهبراحف  اسنرف  هبراحم  یلع  عمطلا  هارغأ  هتوطـس  هوق  هکلم و  عاستا 
يذلا امریل  تنوکلا  هئاقدصأ  دحأ  یلا  ماکحالا  مامز  ملـس  يذلا  ثلاثلا  بیلف  هنبا  هدعب  هفلخ  هبحن و  یـضق  هنـسلا  کلت  یف  عبارلا و 
کلت یف  نییکـسروملاب و  كانه  نیفورعملا  هبراغملا  نم  فلأ  وحن 600  اینابـسا  نع  یلجأ  دالبلا و  لیخادم  فلتأ  فرـسأ و  رذب و 

مایالا
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عم هیرحبلا  اهبرح  هدـنالوه و  لاغوتربلا و  عم  اهبرح  یف  اـصوصخ  لاـجرلا  لاـملا و  یف  اجیردـت  طاـطحنالا  یف  اینابـسا  هوق  تذـخأ 
هرفاو غلابم  ترسخ  مث  سداق  یلع  اریتلکنا  هب  تلوتـسا  هذامراب و  یمـسملا  اهلوطـسا  اهب  ترـسخ  یتلا  اریتلکنا  عم  اهبرح  كارتالا و 

ماع 1031 نم  عبارلا  بیلف  هنبا  هفلخ  مث  اهتعانص  اهتعارز و  اینابسا و  هراجت  کلذب  تلحمضا  دیردم و  یحاونب  لایروکسالا  ءانب  یف 
نع اـسنرفل  لزونت  لاغوتربلا 1050 و  ترـسخ  ماع 1040 و  هدنالوه  ترـسخف  رئاسخ  هلمج  اینابـسا  ترـسخ  هنمز  یف  یلا 1076 و 

هثالث اضیأ  اینابـسا  ترـسخ  وریب و  صوصخلا  یلع  اـکیرما و  یف  اینابـسا  كـالمأ  نویدـنالوهلا  بهن  ماع 1070 و  تاـعطاقم  هلمج 
نیب برحلا  نارین  تمرـضأ  هیلقـص و  یلبات و  یف  نایـصعلا  راث  ضارمالا و  ءادـعألا و  تامجاهم  جولثلا و  ءاونـالا و  ببـسب  لـیطاسأ 
یتح اهلهأ  نم  اریثک  اینابسا  ترـسخ  اسنرف و  عم  هدیدج  برح  تحتف  همایأ  یف  هنس 1076 و  سولراک  هنبا  هفلخ  مث  اسنارف  اینابسا و 
وجنا رود  بیلیف  وه  يواسنرف و  ریمال  کلملاب  هتوم  لبق  یـصوأ  کلذل  هیناکولملا و  هلئاعلا  رخآ  اذه  ناک  نییالم و  هینامث  اوحبـصأ 

سیول رصتنا  امهنیب و  بورحلا  تماقف  اینابـسا  جاتب  بلاطی  نییواسمنلا  ضعب  ماق  هتوم  دعب  مث  اسنرف  کلم  رـشع  عبارلا  سیول  دیفح 
ادلقتم سماخلا  بیلیف  یقب  نیدـحتملا و  هرـصن  نع  هدـیدشلا  بورحلا  کلت  تلجنا  اسمنلل و  ایـسورب  اریتلکنا و  تزاحنا  هدـیفحل و 

ملف اهیلع  فسوی  هاخأ  ماقأ  اهجات و  نع  لزانتلاب  اینابـسا  کلم  عباسلا  دـنانیدرف  تربانوب  نویلوبان  مزلأ  هنس 1223  یف  رومالا و  مامز 
اتدـعبأ یتح  لاـجرلا  لاـملاب و  اینابـسا  اریتـلکنا  تدـعاس  اـسنرف و  اینابـسا و  نیب  بورحلا  تماـق  ینابـسالا و  بعـشلا  کلذـب  ضری 

عمطل ارظن  اینابسا  لاوحأ  تبرطضاف  هلیبازیا  هتنبا  هتفلخ  هنس 1235 و  یف  تام  مث  هبصنم  یلا  دنایدرف  عجر  اینابسا و  نع  نییواسنرفلا 
عم وتاریس و  لاشراملا  اهدعب  کلملا  ملتـسا  هیرجه و  هنـس 1285  اسنرف  یلا  بورهلل  ترطـضا  کلملا و  یف  سولراک  نودلا  اهمع 

رشع و ثلاثلا  سنوفلا  هنبا  مث  هیرجه  ماع 1291  رشع  یناثلا  سنوفلا  کلملا  مامز  یطعأ  مث  نکست  مل  هیلخادلا  تابارطضالا  کلذ 
ناک هیدـالیم و  ماع 1898  ویاـم  یف 21  هدـحتملا  اکیرما  تاـیالو  هیلع  اهترهـشأ  يذـلا  برحلا  هماـیأ  ثداوح  رهـشأ  نم  یتف و  وه 

مل اهلاجر و  نم  افلأ  نیتس  وحن  ءامد  تکفس  هلئاط و  الاومأ  اهیف  ترسخ  تاونس و  ثالث  تدتما  یتلا  ابوک  هروث  اهقباس 
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تأر امل  مث  يودج  هدئاف و ال  نودب  عئاظفلا  باکترا  هواسقلا و  هدشلاب و  اهیلاهأ  تلماع  لب  همکحلا  هسایـسلاب و  اهئافطا  یلع  ردقت 
اهیف لوخت  هحئال  تنـس  هملاسملا و  یلا  تلاـم  يرادـالا  اهلالقتـسا  اـهئاطعا  نم  صاـنم  ـال  الاحفتـسا و  دـیزی  لازی  ـال  هروثلا  رمأ  نا 

لاصفنالا یـسایسلا و  لالقتـسالا  بلط  یلع  اوتبث  هیرخـسلا و  هئزهلاب و  هحنملا  کلت  اولباق  هاصعلا  نأ  الا  یعونلا  لالقتـسالا  هریزجلل 
کلذ ررکت  قفرلا و  نیللاب و  یلاهألا  هلماعم  هعرسلاب و  هروثلا  نارین  ءافطا  اینابسا  نم  بلطت  كاذ  ذا  اکیرما  تناک  اینابسا و  نع  ماتلا 
مهلیم مدع  ابوروأ و  لود  مولل  اهسفن  تفدهتسا  کلذب  ءایربکلا و  همظعلا و  راهظا  لامهالاب و  تاراذنالا  کلت  لباقت  اینابسا  ارارم و 

رهـش یف  هدـحتملا  تایالولا  هیروهمج  سیئر  دـنالافیلاک  رتسملا  لسراف  العف  رمالا  یف  اهلخادـت  یـضتقا  اکیرما  ربص  دـفن  املف  اـهیلا 
نأ اینابسا  تئاش  اذا  ابوک  عایتبال  هدعتـسم  هدحتملا  کلامملا  نا  اهیف  لوقی  اینابـسا  باون  سلجمل  هلاسر  هیدالیم  هنس 1896  ربمسید 
دب الف  لاتقلا  فک  اینابـسا  عطتـست  مل  اذا  امأ  هذـیفنتب و  لفکتت  هدـحتملا  تایالولا  يرادـالا و  اهلالقتـسا  اـهطعتلف  ـالا  اـهایا و  اـهعیبت 
ابوک نم  اهـشویج  بحـست  نأ  دـیردم  یف  اهریفـس  هطـساوب  اهنم  اـکیرما  تبلط  هدـم  دـعب  مث  مزلی  اـم  ءارجا  نم  هدـحتملا  هموکحلل 

هریزج اهیف  تدـقف  اینابـسا و  یلع  هیف  هرئادـلا  تناک  ویام و  یف 21  نیتلودـلا  نیب  برحلا  تنلعأ  اتاب و  اضفر  کـلذ  اینابـسا  تضفرف 
اهلوطـسا اصوصخ و  اهـسفنب  اهرورع  اهفعـض و  رهظ  ئـش و  یلع  اهنا  نظی  ناک  نأ  دعب  نیبیلیفلا  رئازج  وکیروتروب و  هریزج  ابوک و 

مدقت امک  هیبرحلا  بیرادتلا  هیرکسعلا و  مولعلاب  نیلهاج  اوناک  اهداوق  میدقلا و  زرطلا  نم  ناک 

[ هطربسإ ]

یلع هعقاو  اینوکال  میلقا  هدـعاق  همیدـقلا  هنومدـقل  یه  هطوبرم * ءات  هرخآ  ءاطلا  حـتف  ءارلا و  ناکـسا  ءاـبلا و  حـتف  نوکـسف و  رـسکب 
لیمج داو  یف  رحبلا  نـم  ـالیم  وحن 20  هفاسم  یلع  هیف  نابـصی  نیذـللا  زاـیت  سونبأ و  يرهن  نیب  ساـطورفا  رهن  نم  نمیـالا  ئطاـشلا 
برح یف  تذـخأ  یتلا  مئانغلا  نم  تینب  سرفلا  قاور  یعدـی  قاور  اهب  ناـک  نوترب  لاـبج  هلـسلس  اـبرغ  اقرـش و  اهدـحی  بصخم .. 

ناک ورتایت و  نوتبن و  لکیه  همیظعلا  اهتینبأ  نم  سایکـس و  رخآلل  سیاتیفا و  امهدـحال  لاقی  ناعراش  اـهعراوش  رهـشأ  نم  سرفلا و 
تناکف یلاهالا  نکاسم  كولملا و  روصق  امأ  ضیبالا و  ماخرلا  نم  لیمج  حسرم  اهتاعفترم  ربکأ  یلع 
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نـسح یف  اهلثامی  ام  نانویلا  ندـم  یف  نکی  ملف  هنیدـملا  هذـه  یف  تناک  یتلا  لـیثامتلا  لـکایهلا و  اـمأ  هفرخزلا و  نم  هیلاـخ  هطیـسب 
هطربسا امأ  دـالیملا و  لـبق  هنـس 1880  یف  ناکف  هنیدـملا  هذـه  سیـسأت  امأ  و  سفن ..  هطربسا 32000  ناکـس  ددع  ناک  هعنـصلا و 

ددـع هریبک و  هعـساو  اهتقزأ  اهزکرم و  نع  بونجلا  یلا  لـت  یلع  یه  هروم و  برح  يأ  لالقتـسالا  برح  دـعب  تینب  دـقف  هثیدـحلا 
مهأ تناک  یه  برغلا و  یلا  اهنم  لایمأ  هثالث  هفاسم  یلع  هعقاولا  ارتسم  اهنم  برقلاب  اینوکال و  هماقا  زکرم  یه  سفن و  اهیلاهأ 8000 

كارتالا مایأ  هطسوتملا و  نورقلا  یف  هیالولا  نم  ناکم 

مث همـساب  اهامـس  هنیدملا و  ینب  يداولا و  کلذ  یلا  هنبا  وه و  یتأ  هناف  سوفنروفاخأ  نوطربسا  ناک  اهکولم  لوأ  نا  لیق  اهخیرات .. 
مث هجیللا  همأ  یه  هطربسا  یـضارأ  تنکـس  همأ  لوأ  نا  لیق  همـساب و  اهامـس  هنیدم  اهنم  برقلاب  ینب  اهعـسو و  نومدقل و  هدـعب  ماق 

ام دـنع  دالیملا و  لبق  رـشع  یناثلا  نرقلا  یلا  رـشع  سماخلا  نرقلا  ذـنم  انیوکال  هطربساب و  نییئاـخالا  ممأ  نم  هینـالیهلا  همـألا  تلزن 
هیزجلا و مهیلع  اوبرض  قوقحلا و  یف  هاواسملا  نم  مهل  ناک  ام  لصالا  یئاخألا  ینوکاللا  بعـشلا  اوبلـس  دالبلا  هذه  نویلقرهلا  حتتفا 

ماظنلا اذه  بجومب  هطربسا و  یف  هیرکسعلا  تاماظنلا  لاخدا  اهتلخد  یتلا  همهملا  ثداوحلا  لوأ  هیرکسعلا و  همدخلا  یلع  مهوهرکأ 
نم نوشیعی  برحلا  لاجر  نم  مهلک  اوناک  يرود و  لصأ  نم  مه  نوحتافلا و  وأ  نویطربسالا  ماـسقأ  هثـالث  یلا  مسقی  بعـشلا  ناـک 

.هنیدملل هرواجملا  یضارالا  لخد 

اوناـک لـب  هیـسایس  هوق  مهل  نکت  مل  نکل  هطربسـال  هرواـجملا  ندـملا  نونکـسی  اوناـک  رارحأ  موـق  مه  نوینوکـاللا و  وأ  هساـیربلا  و 
مه دیبعلا و  وأ  نویسولهلا  .هحلسم و  اشویج  برحلا  تاقوأ  یف  نوفلؤی  مهیـضارأ و  نع  اجارخ  نودؤی  هعانـصلا  هعارزلل و  نیغرفتم 
ناک يذـلا  کلملا  ماظن  نم  مث  مهحلاصم  هیقب  همدـخ  اهتـسارح و  نیطربسالا و  یـضارأ  همدـخ  مهلاغـشأ  لج  ناـک  سوله  ناـکس 

فرعی امهدحأ  نیسلجمب  مهدنع  هطونم  ءاضقلا  ماکحأ  تناک  فلس و  نع  افلخ  کلملا  ناثری  اعم  ناکلم  کلملا  یلوتی  نأ  مهدنع 
یلع هنس  رمع 60  یف  نوکی  نأ  طرشب  اوضع  نیکلملا و 28  نم  افلؤم  لوالا  سلجملا  ناکف  همألا  سلجمب  رخآلا  خویشلا و  سلجمب 

( لوأ مجنم  - 31  ) ماکحالا هیقب  یف  همالا  سلجم  نوکراشی  هیئانجلا و  رومالا  یف  نومکحی  اوناک  لقالا و 
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هکلمملا و هحلـصم  هرادا  یف  نیکلملا  یلع  مدـقتلا  مهل  ناک  نیثالثلا و  نس  نییطربسالا  نم  غلب  نمم  اـفلؤم  یناـثلا  سلجملا  ناـک  و 
هیبرحلا تانیرمتلا  نرمی  هیمومعلا و  هظحالملا  تحت  لعجی  دلوی  دـلو  لک  ناک  مهبیترت و  موقلا و  هیبرت  مهماظن  یف  ئـش  مهأ  تناک 

صقان وأ  هیلبلا  فیعـض  دـلو  دـجو  اذا  هلمهم و  هرقتحم و  مهدـنع  هعارزلا  هعانـصلا و  هراجتلا و  تناک  کلذـل  هیندـبلا و  لامعالا  و 
حلاصملا یف  كارتشالاب  هل  حمـسی  ناک  نیثالثلا  نس  غلب  یتم  هقاشلا و  هیندـبلا  لامعالا  یف  نرمی  وأ  كالهلل  ضرعی  ناـک  بیکرتلا 

نیتسلا نس  غلب  اذاف  رکاسعلا  لزانم  یف  مانی  هیمومعلا و  هدـئاملا  یلع  لکأیف  ماـعلا  ماـظنلل  اعـضاخ  لازی  ـال  هنأ  ـالا  جاوزلا  هیمومعلا و 
لاجرلا رهتـشت  مل  هیحـصلا و  لامعالا  صخی  امیف  ابیرقت  اضیأ  ماظنلا  اذـهل  تاعـضاخ  ءاسنلا  تناـک  هیرکـسعلا و  همدـخلا  نم  یفعأ 

کلتب اهیف  لمع  نیح  نم  تاحوتفلا  یف  هطربسا  تعرـش  دـق  برحلا و  رومأ  یف  مهقذـحب  ـالا  ماـظنلا  اذـه  یلع  اوبرت  نیذـلا  راـبکلا 
يذـلا یناثلا  برحلا  دالیملا و  لبق  هنس 743  هترهش  يذلا  برحلاب  اصوصخ  اهیضارأ  تعـستا  اهناکـس و  ددع  فعاضت  تاماظنلا و 

برح و یندأ  عاقیا  مدعب  مهفلح  اهنم  یتلا  هیساقلا  مهطورشل  اوعضخ  نیینیسملا  ناف  ینیسم  کلم  یلع  دالیملا  لبق  هنس 685  هترهش 
یـضم 39 دعب  مث  كولملا  تازانج  اودهـشیل  دادـحلا  بایثب  ءاسن  الاجر و  اوضمی  نأ  مهلالغأ و  فصن  ایونـس  مهل  اوعفدـی  نأ  اهنم 

نیینیثالا نم  اوبلط  نیعزف و  اورف  نییطربسـالا و  لاـمآ  تباـخ  نیینیـسملل و  ـالوأ  هیف  هبلعلا  تناـک  نیقیرفلا و  نیب  برحلا  تبـش  هنس 
یف هیبرح  یناغأ  مظن  مهیلا  لصو  املف  سویتریت  هل  لاقی  جرعأ  روعأ  ارعاش  ءازهتسالا  لیبس  یلع  مهل  اولسرأ  ربخلا  مهغلب  املف  ددملا 

نیینیسملا اوبرض  طاشن و  لکب  برحلا  یلا  اوداعف  هعاجـشلا  مهبولقل  تداعأ  هیلع و  دیزم  اجیهت ال  نییطربسالا  تجیه  هسامحلا  هیاغ 
هنیدم اونکس  هیلقص و  یلا  مسق  ایداکرا و  یلا  مسق  مهنم  رفو  مایالا  کلت  یف  لودلا  نیب  نم  مهمسا  مهمسر و  اهب  اوحم  هلئاه  هبرض 

نم دادـمالا  بلط  ببـسب  اهفرـش  طاطحنا  نع  الـضف  کلذ  لبق  اهرت  مل  هغیلب  هراـسخ  رفظلا  اذـه  یف  هطربسا  تدـبکت  دـق  یلکتز و 
دعب ساطورقیالا و  داو  نم  ایلعلا  ماسقالا  نییداکرالا  دـی  نم  هطربسا  تعزن  دـالیملا  لـبق  هنس 600  یف  مهیف و  مهتتامـش  مهئادعأ و 

نییطربسالا نیب  لیوط  لاتق  يرج  مث  هنس 560  اهناطلسل  عوضخلا  هعاطالا و  یلع  ایداکرا  همصاع  تهرکأ  هیلاوتم  كراعم 
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لوالا ماقملا  هطربسال  راص  هنس 524 و  کلذ  ایرویک و  هریث و  یتنیدم  نویطربسالا  حتف  نییجرالا و  راسکنا  نع  یلجنا  نییجرالا و  و 
تزربأ دالیملا  لـبق  هنـس 492  نانویلا  سرفلا و  نیب  برحلا  تناک  امل  هماعلا و  رکاـسعلا  هداـیق  اهدـی  یف  تلعج  ناـنویلا و  دـالب  یف 

نارمعلاب هیهاز  مایالا  کلت  یف  انیثأ  تناک  ارحب و  ارب و  ابیجع  اراصتنا  ترـصتنا  اهدـهج و  تغرفأ  اهتعاجـش و  اهتمه و  لک  هطربسا 
هسائر تلعجف  هسفانم  هرظانم و  هطربسا  نیب  اهنیب و  عقوف  نوریثک  نوفلاخم  هرفاو و  هورث  يوق و  لوطـسا  اهل  ناک  ناکـسلاب و  هأولمم 

دیبعلا و تراث  هینودکملا و  هلودـلا  مایق  ببـسب  میظع  رییغت  هیف  ثدـح  نانویلا و  خـیرات  برطـضا  کلذ  دـعب  مث  انیثأ  یلع  رکاسعلا 
نم هقرف  هطربسا  یلا  اـنیثأ  تلـسرأ  كاذ  ذا  دـالیملا و  لـبق  یلا 455  هنس 464  نم  ترمتـسا  یتلا  هثلاثلا  هینیـسملا  برحلا  تبـشتنا 
هنـس نم  امهنیب  ترج  یتلا  بورحلا  یف  ببـسلا  وه  کلذ  ناک  مهتدـعاسم و  تضفر  هطربسا و  مهیلا  نکرت  ملف  اهل  هدـجن  رکاـسعلا 
كد اهئانب و  برخ  انیثأ و  یلع  سوردنـس  یلوتـسا  هیئاهنلا و  سوبانوب  سوفیا  هعقوم  یف  انیثأ  شویج  تمزهنا  هنس 452 و  یلا   457

تعسو رخفلا و  نم  اهل  ناک  ام  هطربسال  داع  مهنذاب و  الا  کلذ  دعب  ابرح  اوحتفی  نأ ال  نیینیثالا  یلع  نویطربسالا  طرتشا  اهراوسأ و 
یغبلا و داسفلا و  قرط  اوکلس  معنتلا و  تاذللا و  هفرلا و  یف  موقلا  ذخأ  هیضاملا و  نیناوقلا  یـشالت  أدتبا  تقولا  كاذ  نم  اهکالمأ و 
بورحلا و نارین  تراـث  تقولا  کـلذ  نم  دادزت و  نیبزحتملا  هوق  كاذ  ذا  تناـک  مهاوق و  تفعـض  یتـح  لـسکلا  داـهو  یف  اوطقس 

دعب اهرمأ  لآ  هنماکلا و  نئاغضلا  دسحلا و  نم  مهرودص  یف  ناک  ام  هطـساوب  هطربسا  یلع  انییثأ  هویط و  ثوغرأ و  هیثنرق و  تدحتا 
یف یبدالا  اهسومان  تدقف  هیجرالا و  هیداکرالا و  هینیسملا و  اهکالمأ  ترـسخ  هنس 362 و  کلذ  ناک  راسکنالا و  یلا  هدیدع  عئاقو 

اهرـسخ امیظع و  الابو  کلذـک  اهب  لزناف  اینودـکم  کلم  سبلیف  بضغ  تبلجتـسا  مهبرح  یف  نییقوفلا  تداس  امل  مث  ناـنویلا  دـالب 
هبلط و تضفر  هتسآر و  نم  تفنأ  تبأف و  هکراشملا  اهیلع  ضرع  سرفلا  یلع  سبیلف  لمح  امل  افعض و  اهفعض  دازف  همیـسج  رئاسخ 

طبحف اینودکم  هبراحم  یلع  هعامج  تکرح  تعنتماف و  هیف  لوخدلا  اهیلع  ضرع  هیمور  اینودـکم و  هداضمل  یئاخالا  داحتالا  ماق  امل 
مهنیب هعقاولا  تلصح  امل  دالیملا  لبق  هنس 221  یف  مث  اهلامآ  تباخ  اهاعسم و 
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کلذ یلع  ترمتسا  یئاخالا و  داحتالل  عوضخلا  یلع  تهرکأ  هازغلا و  اهتشوانت  هطربسا و  ترـسکنا  نیینودکملا  نییئاخالا و  نیب  و 
هیرجه هنس 866  یف  مث  هماتلا  هحارلا  نمالا و  هطربسا  تزاح  کلذ  ببـسب  هیمور و  هطلـسل  عوضخلا  یف  نانویلا  یقاب  تواس  نأ  یلا 

ملف اهرصاح  اهیلع و  ناطلسلا  ءالیتسا  نم  تاونس  ثالث  دعب  ینیمد  ریمأ  اهاتأ  مث  اهریمأ  درط  یناثلا و  دمحم  ناطلسلا  اهیلع  یلوتـسا 
نآلا یه  اهوداعأ و  نانویلا  لقتـسا  امل  ءاول و  هبـصق  اهولعج  ارتسم و  هنیدـم  اهراثآ  یلع  كارتـالا  ینبف  اـهقرحاف  اـهحتف  نم  نکمتی 

سفن زواجتی 8000  الف  اهناکس  ددع  امأ  اینوکال و  هیالو  وأ  هیخرمون  هبصق 

بعاتملا یلع  ربصلا  قاشملا و  لمحت  فشقتلا و  مهتاداع  نم  ناک  هعانق و  طاشن و  همه و  يوذ  ءادشأ  نویطربسالا  ناک  مهقالخأ .. 
لیـصحت مهقـالخأ و  بیذـهت  نم  رثـکأ  مهنادـبأ  هیوقت  یف  نوـنتعی  اوناـک  ءـالهج و  هاـتع  اـظاظف  هینطوـلا  هیمحلا  يدـیدش  اوناـک  و 

یف نوکلـسی  اوناک  انیثأ و  اوحتف  نأ  یلا  طقف  هیدـیدحلا  عطقلاب  مهلماعت  یقب  هراجتلاب و  هعانـصلاب و ال  ءانتعا  مهل  سیل  فراـعملا و 
هضایرلا و یلع  نهنودوعی  اوناک  مهئاسنل و  مارتحالا  نیریثک  اوناک  کـلذ و  یف  لـثملا  مهیف  برـض  یتح  زاـجیالا  کلـسم  مهمـالک 

نولتقی اوناک  مهعابط  هواسق  هدـش  نم  نانویلا و  دالب  ءاسن  لـمجأ  مهئاـسن  تناـک  هعراـصملا و  بعللاـک و  هقاـشلا  هیندـبلا  لاـمعالا 
اذا اوناک  مالآلا و  لمحت  یلع  اودوعتیل  ادـیدش  ادـلج  نابـشلا  نودـلجی  اوناک  همدـخلا و  یلع  مهل  هقاط  ـال  نیذـلا  فاعـضلا  دـالوالا 

رومالاب امامتها  ناـنویلا  لـقأ  اوناـک  مهفاعـضال و  مهنم  هیمک  اوحبذ  مهنایـصع  مهرثاـکت  نم  اوشخ  مهتارمعتـسم و  یلاـهأ  ترثاـکت 
نکی مل  مهتادوبعم  یتح  هیناسنالا  نع  هدیعب  مهتطخ  هیناویح و  مهقالخأ  تناک  هلمجلاب  مهدنع و  لافتحا  زئانجلل  نکی  مل  هینیدـلا و 

مهدنع رابتعا  اهل 

[ ناشکبسأ ]

نم هل  یلوق و  هدیلب  هبصق  هینوق  ءاول  سفن  یف  ءاضق  نون * هرخآ  هدودمملا  نیشلا  حتف  فاکلا و  ناکسا  ءابلا و  رسک  نوکسف و  حتفب 
ددـع اتیب و  اهتویب 3662  ددـع  هیرق  یلع 41  لمتـشی  وه  هعاـس و  نورـشع  دـحاو و  ءاوللا  سأر  نیب  هنیب و  راـصح و  جوـق  یحاوـنلا 

نم ابتکم و  نیسمخ  ادجسم و  رشع  ینثا  اعماج و  رشع  هتس  وحن  دجوی  روکذملا  ءاضفلا  مومع  یف  افلأ و  رـشع  هسمخلا  وحن  اهناکس 
هب کلذ و  ریغ  دیجاجسلا و  طسبلا و  جسن  هتاعانص 
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وحن اهناکس  ددع  اهتویب 3242 و  ددع  هیرق  یلع 37  لمتـشتف  هیحانلا  امأ  ادراو ..  لوطانالا  تاحالم  مظعأ  یه  راصحجوق و  هحالم 
افلأ  13

[ نبسأ ]

یلامشلا ضرعلا  نم  هجرد  نیب 16 و 20  هعقاو  نازق  دعب  هیقیرفا  ءارحص  یف  هحاو  ربکأ  یه  نون * هرخآ  ءابلا  رسک  نوکـسف و  حتفب 
کیراوتلا و وأ  قراوطلا  دـالب  الامـش  اهدـحی  تاوت  هحاو  نم  یقرـشلا  بونجلا  یبونج  یلا  یقرـشلا  لوطلا  نم  تاـجرد  و 10  و 5 

هیلبج دالب  یه  برغلا و  یلا  قرشلا  نم  ارتمولیک  بونجلا و 320  یلا  لامشلا  نم  رتمولیک  وحن 400  اهتحاسم  نادوسلا ..  دالب  ابونج 
ادعام سفن  وحن 70000  اهناکـس  ددع  رتم و  رحبلا 1400  حطس  نع  هولع  مجـضلا  لبج  اهلابج  رهـشأ  هایملا و  هریثک  هیدوأ  اهقرتخت 

دورطنط هدافطنط و  هیفولـس و  تیجافط و  بونجلا  یلا  لامـشلا  نم  طـسولا  یف  اهرهـشأ  هنیدـم  ندـملا 180  نم  اهب  هیحانلا و  لـهأ 
اهیتأت هطیـشن  یهف  نبـسا  هراـجت  اـمأ  اـهباب ..  یف  رکذتـس  هکلمملا و  همـصاع  یه  سیماـغ و  وفلغأ و  يروصأ و  لقتـسم و  اـهناطلس 

رمتلا و اهتاعورزم  رهـشأ  نادوسلا ..  دالب  نم  کلذ  ریغ  داوناک و  اشاک و  یلا  نوبهذـی  اهنم  شکارم و  رانـس و  سنوت و  نم  لفاوقلا 
هیربرب همأ  هیلامشلا  اهدودح  یف  نکسی  راتمأ و  هعست  اهطیحم  ارتم و  اهولع 30  يروبلا  رجش  راجشالا  نم  اهیف  اههبشأ و  ام  هطنحلا و 
اهتاـباغ یف  رثکی  تاـتابنلا و  هریثک  اـهتیدوأ  مدـق و  فـالآ  هسمخ  رحبلا  حطـس  نع  عفترت  یتـلا  هجنغ  لاـبج  عومجم  اهیلامـش  یف  و 

نم ریثک  اهب  مدق  وحن 200  رحبلا  حطس  نع  اهعافترا  هرفقم  هبضه  نادوسلا  نع  نبـسا  لصفی  و  رویطلا ..  نم  هریغ  قوطملا و  مامحلا 
رودا راقزأ و  ناکس  نم  اداوس  دشأ  رـصقأ و  اهناکـس  هراحلا و  میلاقالا  تاناویح  نم  اههبـشأ  ام  هماعنلا و  یـشحولا و  روثلا  هفارزلا و 

یلا لاقتنالا  لجرلا  یلعف  يرخأ  هیرق  نم  الجر  هأرما  تجوزت  اذا  هنا  مهتاداع  نم  نوبصعتم و  نوملـسم  اهلهأ  هشاشب و  رثکأ  اهجو و 
سوقلا و اضیأ  مهدنع  دـجوی  لازغلا و  دـلج  نم  ریبک  سرت  رجنخلا و  فیـسلا و  حـمرلا و  یه  امومع  یلاهالا  هحلـسأ  هتجوز و  هیرق 

یلاهالا شیع  جراخلا و  نم  مهتاسوبلم  عیمج  هعارزل و  هثارحلاب و  ءانتعالا  اولیلق  مه  الیلق و  الا  مهدـنع  قدانبلا  دـجوت  باـشنلا و ال 
اهتدعاق نبسا و  تناک  هیرجه  هئامتسلا  نرق  یف  حلملا و  موسر  یف  هرصحنم  نوکت  داکت  هموکحلا  لیخادم  حلملا و  هراجت  نم  هبلاغ 

دالب زکرم  سیداغأ 
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اوتکبنت ناطلـسل  هعـضاخ  سیداغأ  هکلمم  تناک  يرجهلا  رـشع  يداحلا  نرقلا  یف  هدیدع و  رهـشأ  هریـسم  ناوسلا  یف  هدتمملا  ربربلا 
نبسا هحاو  همجرت  نم  هیلا  انلصو  ام  هیاغ  اذه 

[ ذابارتسا ]

ئطاشلا یلع  سراف  دالب  یف  ناتـسربط )  ) ناردـنزام هیالو  یف  هیحان  یه  لاق * یناتـسبلا و  اهیلع  مـالکلا  طـسب  لـصالا و  یف  اـهرکذ 
هبرت دـیج و  ءاوه  تاذ  كورتا  ناجرج و  رهن  اهیف  يرجی  هعـستم  لوهـس  اهل  لابج و  ابلاغ  اهحطـس  ولعی  ذابارتسا  جـیلخ  نم  یبونجلا 

* اضیأ ذابارتسا  هلازنلا و  هلاحرلا و  نامکرتلا  نم  لئابق  هلمج  اهلوهس  یف  امیـس  اهنم و ال  هریبک  ههج  یف  نطقی  رامثلا و  هبیط  هبـصخم 
یلع یقرشلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 45  یلامشلا و 54  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 50  نیب 36  هدیلب  یه  هروکذملا و  هیحانلا  هبصق 
یقرش یلا  نارهط  نع  الیم  رحبلا و 190  نم  هیقرـشلا  هیبونجلا  ههجلا  نع  ارتمولیک  دعبت 28  رزخلا  رحب  یف  هبـصم  برق  ناجرج  رهن 

يذ عفترم  عرف  ضیـضح  یف  عساو  لهـس  یف  ناتـسربط  دـح  یلع  اجرج  هیراس و  نیب  یه  لمآ و  نع  اخـسرف  یقرشلا و 39  لامـشلا 
دیمرقلاب و هفوقسم  فزخلا  بارت  نم  هنوکم  هطیسب  اهتویب  تافرش و  تاذ  هیلاع  راوساب  هطاحم  لکـشلا  هعبرم  زوربلا  لبج  نم  تاباغ 

ددع عماوج و  هدع  قاوسأ و  هلمج  اهب  نومیللا و  ناقدربلا و  نامرلا و  نیتلا و  رجش  نم  ریثک  اهنیتاسب  یف  اهب و  نیتاسبلا و  یف  اهرثکأ 
مظعأ نطقلا و  ریرحلا و  جسن  مسمـسلا و  تیز  جارختـسا  يوس  رکذت  هیمهأ  اهتاعانـصل  اهتراجتل و ال  سیل  سفن و  اهناکس 10000 
دوجو هطساوب  ادج  يدر ء  اهؤاوه  وزغلا و  مهتعنـص  ناف  اهیحاوض  یف  نامکرتلا  دوجو  هطـساوب  هینمالا  مدع  اهتراجت  فعـضل  ببس 
دهفلا رمنلا و  هیربلا  تاناویحلا  نم  اهیف  فیصلا و  لصف  یف  اهنوقرافی  اهلهأ  رثکأ  نوعاطلا و  هنیدمب  یمـست  اذل  اهفارطأ و  یف  ماجآلا 

یتح اهلهأ  لتق  اهبهن و  اهبرخ و  هنـس 786  اهلخد  امل  کنل  رمتلا  نأ  الا  هریبک  هنیدم  اقباس  هدلبلا  هذه  تناک  يوآ و  نبا  عبـضلا و  و 
یف سورلا  اهلخد  نأ  یلا  طاطحنالا  یف  تذـخأ  تقولا  کلذ  نم  اهلهأ و  نم  هیارتسا  اهتعلق  برخ  هاش  ردان  اذـک  ارامد و  تحبـصأ 

اولواـح ناـمکرتلا  تاوزغ  نم  مهتراـجتل  هیاـمح  سراـف و  دـالب  نم  مهنکـسمتل  اـهتأطو  اـهتراجت و  قوس  اوـجورف  هریخـالا  نینـسلا 
هریزجلا هذه  عقوم  .هیرجه و  هنـس 1260  کلذ  ناک  احلـص و  رخآلا  فصنلا  هونع و  فصنلا  اوذخأف  هدراوشا  هریزج  یلع  ءالیتسالا 

فرطلا ماما 
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هریزجلل لباقملا  لحاسلا  یلع  اؤشنا  برغلا  یلا  ذابارتسا  نم  ثارتم  اـیریم  وحنب 6  هریزجلا  هذه  یبونج  یلا  هعلق و  نایم  نم  یقرـشلا 
هیرحب هطحم  اضیأ  لعج  هیراجت  هلاکو  لحم 

[ ناخارتسأ ]

یه ناخارتسا و  هناخ  یعدت  هکلمم  امیدق  تناک  ابورأ  هیسور  یف  هیالو  نون * هرخآ  نیتدودمملا  ءاخلا  ءارلا و  حتف  نوکـسف و  حتفب 
یلا هجرد  نم 45  یقرشلا و  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 42  یلا 49  هقیقد  نیعبرأ  هجرد و  نیعبرأ  نم  دـتمت  رزخلا  رحب  یطاش ء  یلع 
هیالو بونجلا  نم  ایسآ و  نع  اهلصفی  يذلا  لاروأ  رهن  قرـشلا  نم  جربنروأ و  هیالو  الامـش  اهدحی  .یلامـشلا  ضرعلا  نم  هجرد   52

 .. فوتارـس هیالو  یبرغلا  لامـشلا  نم  نودرهن و  یلع  یتلا  قزقلا  هیـالو  برغلا  نم  رزخلا و  رحب  یقرـشلا  بونجلا  نم  سوساـقوق و 
هنس 1284 میوقت  نم  رهظ  جرک و  دونه و  قزق و  رتت و  نمرأ و  نم  همـسن  اهناکس 319278  ددع  اعبرم و  ارتمولیک  اهتحاسم 47884 

هذه هبـصق  اضیأ  ناخارتسا  و  ناثوالا 120676 * هدـبع  نم  اهیف  همـسن و  هروکذملا 170230  هیالولا  یف  نیملـسملا  ددـع  نا  هیرجه 
رهن اموک و  برـسلا و  یموشاغ و  لاروأ و  اکلفلا و  اهراهنأ  نم  فرارث و  رایونراشت و  رایونـسارک و  هروهـشملا  اهندـم  نم  هیالولا و 

یقن و اهؤاوه  هحلام و  اهلک  یخاک و  رونوغارتوأ و  دـعب و  هیماق و  اهتاریحب  نم  هلحاق و  هعـستم  لوهـس  نم  هفلؤم  اهیـضارأ  نزوأ و 
نم هریثک و  اهعباوز  ریـصق و  اهفیرخ  هتدـم و  لوط  اهـضرأ  نع  فشکنت  ـال  یتلا  جولثلا  ریثک  دربلا  دـیدش  اهؤاتـش  قرحم و  اـهفیص 

اهلدـعم هریثک  اهیـشاوم  سوسلا و  قرع  اهنم  ینجی  رامثلا و  اهیف  رثکت  مرکلا و  زرالا و  هرذـلا و  توتلا و  غبتلا و  هطنحلا و  اهتاعورزم 
هرثک نم  لامجلا و  نم  ریثک  اهب  اذک  سأر و   120 منغلا 000 ، نم  سأر و   300 رقبلا 000 ، نم  سأر و   120 لیخلا 000 ، نم  اذکه 

نبجلا حلملا و  اهنم  ردصی  هربتعم و  هیندعم  هایم  اهب  هعـساو و  هتراجت  ریثک و  اهکمـس  اذـک  هرخافلا و  ءارفلا  نم  ریثک  جرخی  اهدـیص 
هیبهذلاب فرعت  هیرتت  همأل  همیدقلا  ناخارتسا  هیناخ  تناک  هرثکب و 

هبصم و 1880 نم  ارتمولیک  هفاسم 50  یلع  اکلوف  رهن  نم  نیریبک  نیعرف  نیب  هطقن  یف  هعقاو  هروکذملا  هیالولا  هدعاق  ناخارتسا ..  و 
نیسمخ وحن  تالیدعتلا  ضعب  یلع  اهناکس  ددع  و  تارتمولیک ..  عبس  اهطیحی  یقرشلا و  بونجلا  یلا  جرب  سرطب  نم  ارتمولیک 
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لزانم یف  نونکسی  هبوزعلاب و  نوشیعی  همهاربلا  نم  بزح  اضیأ  اهیف  مهریغ و  دوهی و  دونه و  رتت و  نمرأ و  مجع و  سور و  نم  افلأ 
بشخلا نم  اهتویب  نوکل  اهناف  اهلخادل  افالخ  هحیسفلا  اهـضایر  اهقئادح و  هرثکل  لیمج  جراخلا  نم  اهرظنم  ذفاونلا و  همیدع  هیبشخ 

ناف ایـسور  ندـم  نم  اهریغ  نم  هراجت  عسوأ  یهف  اهتراجت  امأ  و  رظانل ..  قورت  راذـقالا ال  لاـحوالا و  هریثک  هقیـض  هجوعم  اـهتقزأ  و 
لفاوقلا عم  دـنهلا  يراخب و  یلا  لسری  اهرداص  سراف و  دالب  یلا  اهنم  رزخلا  رحب  یف  جربسرطب و  یلا  اـکلفلا  یف  اـهنم  ریـست  نفـسلا 
هدودلا ریرحلا و  ددقملا و  کمسلا  رمخلا و  محشلا و  رحبلا و  لجع  سوماجلا و  رقبلا و  زعملا و  دلج  اهتارداص  هلمج  نم  هیونـسلا و 

غبـص حلملا و  جارختـسا  دورابلل و  لماعم  اهب  ناولالا و  هفلتخملا  ءارفلا  هینطقلا و  هیریرحلا و  هیفوصلا و  هجـسنالا  خوجلا و  هلینلا و  و 
صمحلا و لصبلا و  رایخلا و  نیطقیلا و  فوفلملا و  رفـصالا  خـیطبلا  بنعلا و  اضیأ  اـهتالوصحم  نم  دـیدحلا و  عانطـصا  هجـسنالا و 

هریبک زکارم  هیمومع و  هینبأ  هلمج  اهیف  کمسلا و  منغلا و  ریطلا و  نم  اهلهأ  هشیعم  رثکأ  تفللا و  ضیبالا و  رزجلا  هطاطبلا و  ایبوللا و 
بتاکم و سرادم و  هدع  يربک و  هسردم  هیبط و  هسردم  يذوب و  ذـبعم  اعماج و  رـشع  هتـس  وحن  دـجاسم و  هدـع  سئانک و  هدـع  و 

هیتابن نئانج  عباطم و 

[ هرودمارتسإ ]

نیتیالول مسا  هطوبرم * ءات  هرخآ  ءارلا  حتف  هدودمملا و  لادلا  مض  میملا و  حتف  مث  هعبشملا  قوف  هانثملا  ءاتلا  نوکس  نوکسف و  رسکب 
هکنملس الامش  اهدحی  اینابـسا  نم  یبرغلا  مسقلا  یف  همیدق  هیالو  یهف  یلوالا  امأ  هیلاغوترب ..  يرخالا  هیلونابـسا و  امهادحا  نیتریبک 
اهناکس ددع  و  اعبرم ..  الیم   16 اهتحاسم 693 ، لاغوتربلا ..  ابرغ  هبلو و  هلیبشأ و  ابونج  هبطرق و  هلطیلط و  اقرـش  الیقارـش و  الامـش  و 
هیالولا قرتخت  هدـحاو  هلـسلس  نم  هفلؤم  یه  اهتاهج و  عیمج  نم  لابجلاب  هطاحم  یه  سویلطب و  هنیدـم  اهتدـعاق  اسفن و   733 ، 749
ناکـس ثلث  یفکت  اهتلغ  تناک  اهتعارز و  اهتحالفب و  ءانتعا  مهل  اهیلاهأ  ناک  ول  ادـج و  هبـصخمف  اهتبرت  امأ  برغلا  یلا  قرـشلا  نم 
محفلا مدلا و  رجح  زیدصقلا و  صاصرلا و  ساحنلا و  هضفلا و  اهنداعم  نم  ریعشلا و  حمقلا و  هیف  عرزی  الیلق  الا  هلمهم  اهنا  الا  اینابسا 

دعب اهنکل  نیینامورلا و  مایأ  یف  نآنش  هزع و  هنیدملا  هذهل  ناک  اضیأ و  هلمهم  اهنکل  يرجحلا 
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نم اـهریغ  باـصأ  اـمک  اهناکـس  ددـع  صقن  اـهلاوحأ و  ترخأـت  اـهتیلام و  تلق  طاـطحنالا و  رود  یف  تـلخد  اـهنم  برعلا  ءـالجنا 
هعقاوف هیلاغوتربلا ..  هوردـمارتسا  امأ * بورحلا و  یلا  نولیمی  لسکلا  نوریثک  اهلهأ  برعلا و  اـهنم  جرخ  یتلا  هیلونابـسالا  تاـیالولا 

نم اسفن و   837 اهناکس 451 ، ددع  الیم و   60 اهتحاسم 872 ، یکیتنلتـالا ..  سوناـیقوالا  هریبلا و  نیب  هکلمملا  نم  هیبرغلا  ههجلا  یلا 
نم و  لوادـج ..  هدـع  اهیوری  الیرتسا  يدارـس  هلـسلس  اهقرتخت  لابجلا  هریثک  یه  اـیریل و  همـصاعلا و  یه  و  هنوبـشأ )  ) نوسیل اهندـم 

هریثک و لزالز  اهب  ثدحی  حلملا و  يرجحلا و  محفلا  ماخرلا و  دـیدحلا و  ساحنلا و  نداعملا  نم  اهب  لوقبلا و  رامثالا و  اهتالـصاح 
هنیلالا همأ  اهیلع  تلوتسا  مث  هنویتول  همأ  اهیف  میقت  ایناتیزول  نم  امسق  هیلاغوتربلا  هیلونابسالا و  ناتیالولا  ناتاه  تناک  و  راح ..  اهؤاوه 
هفالخب اـتقحلأ  هیرجه و  هنـس 94  برعلا  مث  هنس 477  طوقیـسیقلا  مث  دالیملل  هنـس 420  فاوسلا  همأ  اهحتتفا  مث  دـالیملل  هنس 411 

يرجهلا عبارلا  نرقلا  لئاوأ  یلا  هنس 139  نم  هبطرق 

[ ایرتسإ ]

نیب 40 ایردا  رحب  یف  هریزج  هبشک  اسمنلا  نم  ایریلیا  یف  هعطاقم  فلأ * هرخآ  ءایلا  حتف  ءارلا و  نوکس  ءاتلا و  رسک  نوکسف و  رـسکب 
یقرشلا لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 40  هقیقد و 14  هجرد و 23  یلامشلا و 13  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 45  هقیقد و 45  هجرد و 35 

اهناکـس 235 ددع  عبرم ..  رتمولیک   13 اهتحاسم 500 ، ایردا ..  رحب  ابرغ  ابونج و  ایساورک و  اقرـش  هسیرت و  یـضارأ  الامـش  اهدحی  .. 
یقن و راح  اـهؤاوه  اـهریغ  اـیرتسا و  يدوباـک  ونیقود و  اهندـم  رهـشأ  نم  غروب و  رتم  اهتبـصق  کـیلوتاک و  اـبیرقت  مهلک  سفن  فلأ 

اهراـهنأ ربکأ  همظتنم و  ریغ  اـهلحاوس  مدـق و   4 هعافترا 500 ، يرویجام  قنوم  اـهلابج  یلعأ  لامـشلا و  ههج  امیـس  ـال  هریثک  اـهلابج 
یف تیز  اـهنم  جرخی  بوبحلا  نومیللا و  نوتیزلا و  تبنت  بصخلا  هطـسوتم  اـبلاغ  هیرجح  اـهتبرت  یبرغلا و  لامـشلا  ههج  یف  ورنوزیأ 

بشلا و يرجحلا و  محفلا  نداعملا  نم  اهب  نفـسلا و  ءانبل  هحلاص  اهتاباغ  باشخأ  رخاف و  اـهریرح  هذـیذل و  اـهرامث  هدوجلا و  هیاـغ 
میلاقالا ناکـس  مه  یفالـس و  لصأ  نم  مهرثکأ  کمـسلا و  دیـص  یف  ریبک  ءانتعا  اهیلاهال  یـشاوملا و  نم  ریثک  اهب  ماخرلا و  عطاـقم 

هیلاغلا مهتغل  نانوی و  نایلاطیا و  نمرأ و  مهیقاب  هیعارزلا و 

( لوأ مجنم  - 32)
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[ دناتسا ]

لامـشلا یبرغ  یلا  لسورب  نم  ـالیم  هفاسم 66  یلع  یلامـشلا  رحبلا  یلع  هعقاو  اـکجلب  دـالب  نم  هیبرغلا  هردـنالف  هیـالو  یف  هنیدـم  * 
هیرحب تامامح  اهب  اهیلا و  هلـصاو  هیدیدحلا  هکـسلا  بروتنأ و  دـعب  اکجلب  ضرف  ربکأ  یه  اسفن و   15 اهناکس 963 ، ددع  یبرغلا .. 

نم اهب  یفشتسم و  ریبک و  أفرم  اهنم  هنسح  هینبأ  تاذ  یه  افلأ و  نیرشع  نم  رثکأ  نینـسلا  ضعب  یف  اهیدصاق  ءاصحا  غلب  دق  دصقت و 
هرخأتم اهب  هعانصلا  نأ  الا  لماعم  هلمج  اهب  هرفاو و  تایمک  جراخلا  یلا  هنم  ردصی  يزیلکنا  وروم  یمسملا  عونلا  کمسلا 

[ اغروتسأ ]

نع دعبت  اینابسأ  نم  نوال  هیالو  یف  هنیدم  فلأ * هرخآ  نیغلا  حتف  ءارلا و  ناکسا  هدودمملا و  قوف  هانثملا  ءاتلا  مض  نوکـسف و  حتفب 
رهن اهیوری  امدـق   2 رحبلا 440 ، حطـس  نـع  وـلعی  لـت  یلع  هـعقاو  یبرغلا  بوـنجلا  یبرغ  یلا  هیدـیدحلا  هکـسلا  یف  ـالیم  نوال 30 

هینامور و راـثآ  ضعب  همیدـق و  هعلق  اـهب  رظنملا  هعیدـب  یه  سفن و  فـالآ  هسمخ  وحن  اهناکـس  نیلیم ..  وحن  اـهنع  دـعبی  ونریوتویر 
لعج دـق  یتنفینب و  ءارمال  رـصق  اهطـسو  یف  ایربانـس  هریحب  اـهنم  برقلاـب  نییناـمورلا و  دـهع  نم  اـهنا  رهظی  هنیتم  راوسأ  اـهب  طـیحت 

اهعجرتسا مث  لـیوط  ءاـنع  دـعب  هیرجه  هنـس 1225  نویواسنرفلا  اهیلع  یلوتـسا  دـق  هرکاسعل و  ازکرم  هنیدـملا  هذـه  لوالا  نویلوباـن 
همـصاع امیدق  هنیدملا  هذه  تناک  دق  ادـج و  هجئار  قوس  بآ  یف 24  هنـس  لک  اهب  ماقت  هریثک و  لماعم  اـهب  هنس 1227  لوینابسالا 

اهتحاسمل هبسنلاب  هلهآ  تسیلف  نآلا  امأ  هطسوتملا و  نورقلا  یف  همیظع  هیمها  اهل  ناک  هیروتسالا و  همالا 

[ سایروتسأ ]

اقرش اهدحی  اینابسا ..  نم  یبرغلا  لامشلا  یف  هیالو  نیس * هرخآ  هعبشملا  ءایلا  حتف  ءارلا و  واولا و  نوکس  ءاتلا و  مض  نوکسف و  حتفب 
هنیدم و اهندـم 53  هیئاضق  هرئاد  یلع 13  هلمتـشم  یه  یکـسب و  رحب  الامـش  هیقیلج و  ابرغ  نوال و  هکلمم  ابونج  همیدقلا و  هلیطـسق 
لابجلا و هریثک  دالب  یه  ودایفوأ و  هنیدم  اهتبـصق  اسفن و   588 اهناکس 031 ، ددع  و  اعبرم ..  الیم   4 اهتحاسم 088 ،  .. 5 اهارق 116 ،

اهنداعم محفلا و  اهیف  رثکی  نولان و  رهن  اـهربکأ  هلیلق  اـهراهنأ  روخـصلا و  ریثک  عفترم  اـهلحاس  لـیمج و  هنکل  رم  اـهرظنم و  هیدوـالا 
اهب هیلامـشلا و  ههجلا  یف  اهرثکأ  کلذ و  ریغ  يرجحلا و  محفلا  نومتنالا و  ماـخرلا و  خـینرزلا و  دـیدحلا و  صاـصرلا و  ساـحنلا و 

هطنحلا اهتالصاح  نم  ناجرملا و  ربنعلا و  ءابرهکلا و 
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یشاوملا هیبرت  یف  ءانتعا  اهلهال  اهریغ و  نومیللا و  عاونأ  جافتلا و  توتلا و  نوتیزلا و  نیتلا و  انتسکلا و  زوجلا و  هطاطبلا و  هرذلا و  و 
هنـسلا و تاـقوأ  رثکأ  یف  فیطل  دراـب  اـهؤاوه  بعتلا و  یلع  دـلجلا  هوقلاـب و  روهـشم  لـیخلا  نم  عون  مهدـنع  نورقلا و  تاذ  اـمیس 
يدوهیلا و مدـلا  نم  مهلـسن  ولخب  نورختفی  مهریغ و  دـنع  رثأ  هل  قبی  مل  يذـلا  میدـقلا  یلوینابـسالا  زرطلا  نم  هطیـسب  اهلهأ  سبالم 

یف مهدنع  ناتروصحم  هراجتلا  یه و  طوقـسلا و  هیاغ  یف  مهدنع  هعانـصلا  لوینابـسالا و  رئاس  نم  هبتر  عفرأ  مهنا  نوعدی  یبرعلا و 
هیندلا نهملاب  مهتشیعم  بلغأ  هعاجشلا و  نم  هجرد  یف  هجذاس و  هطیسب  مهدئاوع  هینطقلا و  هجسنالا  ضعب 

[ اینوتسإ ]

هدنالنف و جیلخ  الامش  اهدحی  ابوروأ ..  هیسور  یلامش  یف  هیالو  فلأ * هرخآ  ءایلا  حتف  نونلا و  ناکسا  ءاتلا و  مض  نوکسف و  رـسکب 
اهناکس ددع  و  اعبرم ..  الیم   7 اهتحاسم 611 ، رئازج ..  هلمج  یلع  لمتـشت  کیطلبلا  رحب  ابرغ  اینوقیل و  ابونج  حربمرطب و  هیالو  اقرش 

رثکأ اهیف  ماجآلا و  تاباغلا و  روخصلا و  لامرلا و  ریثک  ضفخنم  اهحطس  رثکأ  ماورأ و  نوقابلا  تناتستورب و  مهبلغأ  اسفن   322 ، 868
امأ یـشاوملا و  هیبرت  یف  ریبک  ءانتعا  اهلهال  غبتلا و  ناتکلا و  بنقلا و  بوبحلا و  اـهتاعورزم  نم  هبـصخم و  اـهتبرت  هریحب و  نم 200 

لفر اهتبصق  نالصف و  الا  اهیف  سیلف  فیص  هنسلا  یقاب  رهشأ و  هینامث  اهؤاتش  فیطل و  دراب  اهؤاوه  هرخأتمف و  اهتعانص 

[ یتسأ ]

دنع هعقاو  اهمساب  هعطاقم  هدعاق  یه  ایلاطیا و  نم  هراسلا و  تایالو  یف  هنیصح  هنیدم  هنکاس * ءای  هرخآ  ءاتلا  رـسک  نوکـسف و  حتفب 
31 اهناکس 033 ، ددع  هیدیدحلا ..  هکسلاب  یقرشلا  بونجلا  یقرـش  یلا  نیروت  نم  الیم  هفاسم 360  یلع  وبلب  وراـنات و  يرهن  یقتلم 

یف هروکذـملا و  تاـجوسنملا  یف  اـهتراجت  هیفوـصلا و  هیریرحلا و  تاـجوسنملا  اهعئانـص  نم  هیدـیدحلا و  هکملل  هطحم  اـهب  همـسن 
تظفحف اهمـساب  هیروهمج  همـصاع  هطـسوتملا  نورقلا  یف  تراص  ادج و  هنیـصح  نیینامورلا  دهع  یف  تناک  دق  رمخلا و  کسملا و 

نآلا یلا  همئاق  نوثالث  اهنم  یقابلا  هئاملا  اهجاربأ  هطساوب  ایلاطیا  تایروهمج  مهأ  نم  تناک  هنس و  وحن 57  اهلالقتسا 

[ ایتسأ ]

یف هنیدم  فلا * هرخآ  تحت  هانثملا  ءایلا  حتف  ءاتلا و  رسک  نوکسف و  مضب 
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تناک .یبرغلا  بونجلا  یلا  هیمور  نع  ـالیم  دعبت 16  یبونجلا  هعرف  نم  يرـسیلا  هفـضلا  یلع  ربیت  رهن  بصم  دنع  ایلاطیا  نم  مویتاللا 
تبّعـص رهنلاب  هلومحملا  داوملا  لامرلا و  نکل  نسح  أفرم  اـهل  ناـک  هیمور و  حاـجنب  هحجاـن  اـمهم  ازکرم  تناـکف  هیمور  ءاـنیم  ربتعت 

هرانم اضیأ  هنیدملا  یف  اونب  رهنلا و  نم  ینمیلا  هفضلا  یلع  رخآ  أفرم  هیف  اونبف  رخآ  أفرم  هیانب  یلا  هرورـضلا  تعدف  هیف  نفـسلا  لوخد 
نامورلا اهانب  هرانم  ربکأ  تناکف  هیردنکسالا  هرانم  لکش  یلع 

[ هکیتسأ ]

اهعقوم اکیسروک  ایلاطیا و  نیب  هریغص  هریزج  هطوبرم * ءات  هرخآ  فاکلا  حتف  ءایلا و  نوکس  قوف و  هانثملا  ءاتلا  رسک  نوکسف و  مصب 
یمست تناک  هیناکرب  اهیضارأ  نالیم و  اهضرع  لایمأ و  هثالث  اهلوط  هیلقـص ..  نم  یبرغلا  لامـشلا  یلا  درابیل و  رئازج  نم  برغلا  یلا 

نیب ترج  یتلا  بورحلا  ءانثأ  یف  هنا  یه  اهیف و  ترج  تناک  هثداحل  کلذـب  تیمـس  امنإ  ماظعلا و  يأ  سذـیتویتساب  هریزجلا  کـلت 
دنع صوصخلا  یلع  کلذل و  صرفلا  نومنتغن  نایصعلا و  نوریثی  نیینیجاطرقلا  رکاسعلا  نم  ریثک  ناک  نیینیجاطرقلا  نییـسوقرسلا و 

درمتلا ناودعلاب و  اودعوت  مهقازرأ و  اوبلط  يدـنج و  فالآ  هتـس  وحن  عمتجا  هرم  کلذ  قفتا  املف  مهقازرأ  مهئاطعا  یف  داوقلا  ءاطبا 
نع مهلتقب  مهداوق  یلا  ارمأ  مهتموکح  تلـسراف  کـلذ  اـهئاس  مهتموکح  عمـس  کـلذ  غـلب  اـملف  مهداوـق  اوناـهأ  مهل و  طـعت  مل  نا 

هریزجلا یلا  اولــصو  اـمل  رئازجلا و  ضعب  یف  هاـصع  هبراـحم  یلا  باـهذ  هروـصب  مـهعم  مهوذـخأ  رحبلا و  داوـقلا  بـکرف  مـهرخآ 
ریغ تناک  اهنا  ثیح  داز  يوأـم و ال  نودـب  مهوکرت  هلفغ و  یلع  هریزجلا  نم  مهنع  اوعلقأ  هاـصعلا و  رکـسعلا  اـهب  اولزنأ  هروکذـملا 

کلذل رکذ  امب  ضرالا  تیمسف  مهماظعب  ضرالا  تطغت  ادمک و  اعوج و  مهعیمج  اوکلهف  هلهآ 

[ نشنّسأ ]

 .. اکیرمأ یف  انایزیول  نم  یقرـشلا  بونجلا  یف  هشیربا  نون * هرخآ  نیـشلا  رـسک  نونلا و  ناکـسا  اددـشم و  هیناـث  رـسک  هلوأ و  حـتفب 
ام رثکأ  ادج و  هبصخم  اهنأ  الا  یبیسیسیم  رهن  نافوطل  هضرع  اهنم  ریبک  مسق  هلمرم و  لوهـس  اهیـضارأ  رثکأ  اعبرم  الیم  اهتحاسم 420 

هیقیرفأ و نیب  یکیتنلتالا  سونایقوالا  یف  هریزج  نشنسأ  و  دوسلا * نم  اسفن   10 اهناکس 752 ، ددع  .هرذلا  رکسلا و  بصق  اهیف  تبنی 
هینامث وحن  اهلوط  لیزاربلا .. 
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لوطلا نم  هقیقد  هجرد و 19  نیب 16  یبرغلا  بونجلا  یلا  هیقیرفأ  یف  املب  سأر  نع  ارتمولیک   1 دعبت 550 ، لایمأ  اهضرع 6  لایمأ و 
هرفقم اهـضرأ  امدق و   2 اهـضعب 870 ، ولع  غلبی  لاـبجلا  هریثـک  لکـشلا  هثلثم  یبونجلا  ضرعلا  نم  هقیقد  تاـجرد و 57  و 7  یبرغلا 
عافدنا نم  تنّوکت  هریزجلا  هذه  نا  لیق  اذـل  کلذ و  ریغ  لامر و  تدـمج و  دـق  لئاوس  نم  هیناکربلا  داوملا  لامرلاب و  هاطغم  هیناکرب 

رکاـسعلا نم  هـقرف  تـمیقا  هنالیهاتنـس و  یف  لوـالا  نویلباـن  نجـس  نأ  یلا  راجـشالا  ناکـسلا و  نـم  هیراـع  تـیقب  كاـنه و  ناـکرب 
 .. یبرح زکرم  اهیف  نآلا  اریتلکنال  اهحالصا و  اهنم و  ههج  ثرح  یف  اوذخأف  هصالخ  یف  یعـسی  قراط  نم  افوخ  هتـسارحل  هیزیلکنالا 

رحبلا ریط  اهیف  رثکی  هررهلا و  زعملا و  هییدـثلا  تاناویحلا  نم  اهب  مامیلا و  اهلحاوس  یف  رثکی  لیلق و  اهیف  ءاـملا  نکل  ءاوهلا  هیقن  یه  و 
 .. هذیذللا كامسالا  اهیف  رثکت  ولیک و  وحن 400  اهضعب  نزی  یتلا  هریبکلا  فحالسلا  نم  عون  و 

هیرجه هنس 907  یلونایبسالا  افونود  ناج  اهفشتکا  لداعتلا  ضعب  یف  سفن  هئامعبرأ  اهناکس  ددع  و 

[ راوسإ ]

یلا نومرلک  نع  ـالیم  دعبت 19  اسنرف  نم  مودرد  يوب  هیالو  یف  هعطاقم  هبـصق  ءار * هرخآ  فلأ  اهدعب  واولا  حـتف  نوکـسف و  رـسکب 
 .. هیلا زورک و  يرهن  یقتلم  یلع  هعقاو  یبرغلا  بونجلا  یبرغ  یلا  نویل  نع  الیم  یقرشلا و 81  بونجلا  یبونج 

بنقلا و زوجلا و  تیز  یف  اهتراجت  عئانص و  هلمج  اهب  هیمومغ و  تالحم  هلمج  هلیمج و  هسردم  اهب  همـسن  وحن 6000  اهناکس  ددع 
دالیملل سماخلا  نرقلا  یف  نویلادنقلا  اهحتتفا  امهریغ  يرجحلا و  محفلا  نومتنالا و  نداعملا  نم  اهب  رمخلا و 

[ نودوّسإ ]

اهمساب هعطاقم  هبصق  یه  اسنرف و  نم  دنا  هیالو  یف  هنیدم  نون * هرخآ  هدودمملا  لادلا  مض  اعبشم و  اددشم  هیناث  مض  هلوأ و  رـسکب 
قاوسالا هعستم  یه  سفن و  فلأ  وحن 12  اهناکس  ددع  .لویت و  رهن  یلع  اهعقوم  .یقرشلا  لامشلا  یلا  وروتاش  نع  ارتمولیک  دعبت 20 

فوصلا و هطنحلا و  یف  اهتراجت  هشمقالا و  رـصق  هغابدـلا و  براوجلا و  خوجلاک و  هیفوصلا  هجـسنالا  عئانـصلا  نم  اهب  ءانبلا  همظتنم 
زیلکنالا اهیلع  یلوتسا  هیرجه  هنس 583  یف  مث  هلقتسم  اقباس  تناک  میدق و  نصح  راثآ  اهب  هیشاملا و  بشخلا و  دیدحلا و  رمخلا و 
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مهکالمأ یلا  بیلیف  اهمض  هنس 903 و  یلا 

[ نوسأ ]

یبرغلا بونجلا  یلا  برت  نع  لایمأ  هرـشع  دـعبت  ایلعلا  تانربلا  هیالو  یف  هیحان  هبـصق  نون * هرخآ  اعبـشم  اددـشم  هیناـث  هلوأ و  مضب 
يرجهلا یناثلا  نرقلا  یف  هدیدش  هعقوم  جنرفالا  عم  اهیف  برعلل  ینامور و  رکسعم  راثآ  میدق و  ءانب  اهیف  اسفن  اهناکس 2733  ددع 

[ نوسأ ]

قرشلا یلا  راوسا  نع  تارتمولیک  دعبت 9  اسنرف  نم  مودرود  يوب  هیالو  یف  هیرق  نون * هرخآ  ادودمم  اددـشم  هیناث  مض  هلوأ و  حـتفب 
اماقم عبارلا  يرنه  هجوز  هتلعج  انحس و  رـشع  يداحلا  سیول  هلعج  نرفوأ  تاننوکل  میدق  رـصق  اهب  سفن  وحن 1000  اهناکس  ددع  .. 

اهل

[ هنوسأ ]

الیم اهنع 43  دعبت  هیلیبشا  نم  لامعأ  نم  اینابـسا  یف  هنیدم  هطوبرم * ءات  هرخآ  نونلا  حـتف  ادودـمم و  اددـشم  هیناث  مض  هلوأ و  حـتفب 
مالک یف  هرکذ  یتأیس  اهیلا  بسنی  نصح  اهسأر  یلع  همکأ  حفس  یلع  هعقاو  یه  سفن و  فلأ  وحن 20  اهناکس  ددع  و  قرشلا ..  یلا 

تایفـشتسم و هلمج  اهب  هینامور و  تاباتک  همیدق و  راثآ  اهیف  یبرحلا و  اهزکرم  یلا  رظنلاب  همهم  یه  نیـشلا و  عم  هزمهلا  یف  لصالا 
کلذ ریغ  رمخلا و  تویزلا و  رامثالا و  بوبحلا و  یف  اهتراجت  هیرکسع و  لزانم 

[ سوباطسأ ]

وه هشبحلا و  لین  وأ  قرزالا  رحبلاب  نآلا  فرعی  لینلا  یلـصأ  ربکأ  نیـس * هرخآ  ءابلا  مض  هدودـمملا و  ءاـطلا  حـتف  نوکـسف و  حـتفب 
لوطلا نم  هقیقد  هجرد و 35  یلامـشلا و 34  ضرعلا  نم  هقیقد  تاجرد و 59  نیب 10  هشبحلا  دالب  یف  اهجرحم  تاریهن  نم  فلأـتی 

یف بصی  مث  حیسفلا  رانـس  لهـس  لخدی  مث  هشبحلا  دالب  نم  امهریغ  توماد و  ماجوغ و  دالب  یقـسی  هعبمد و  هریحب  زاتجی  یقرـشلا 
هیف بصت  رتـمولیک   1 هارجم 600 ، لوط  بونجلا  یلا  یفلح  هنیدـم  نم  تارتـمولیک  هیناـمث  هریـسم  یلع  موطرخلا  هنیدـم  دـنع  لـینلا 

یقیقحلا لینلا  هنا  نومعزی  اوناک  ارتم و  اهدحأ 93  عافترا  غلبی  تالالش  هل  ادج و  يرجلا  عیرس  وه  هریثک و  تاریهن 

[ زوردیفسإ ]

ناجیبرذا و لابج  نم  جرخی  رهن  وه  لاق * هیلع و  مالکلا  طسب  ءافلاب و  یناتسبلا  هرکذ  نیـسلا و  دعب  هدحوملا  ءابلاب  لصالا  یف  هرکذ 
نم خسارف  هدع  یلع  وه 
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زمرس ریمالا  هعم  ناک  افلأ و  نیرشع  وحن  دمحم  عم  ناک  هیقوجلسلا و  نیطالـس  نم  دمحم  قرایکرب و  نیب  هعقاو  هدنع  ترج  ناذمه 
یلع نساحملا و  وبأ  هریزو  بلقلا و  یف  قرایکرب  ناک  هیماظنلا و  کلملا و  دـیؤم  هترـسیم  یلع  زایا و  هنبا  رخآ و  ریمأ  هتنمیم  یلع  و 

لمحف هریغ  اـقوبرک و  هترـسیم  یلع  يدرکلا و  هیونـسح  نب  ردـب  نب  باخرـس  دـیزم و  نب  هقدـص  نب  هلودـلا  زع  نیئارهوک و  هتنمیم 
تلمح اهوبهنف و  مهمایخ  قرایکرب  رکـسع  لخد  اومزهناف و  هیماظنلا  کلملا و  دیؤم  اهب  دمحم و  هرـسیم  یلع  هنمیملا  نم  نیئارهوک 

فقو مزهناف و  قرایکرب  یلع  بلقلا  یف  هیلا  دـمحم  هنمیم  تفاضنا  قرایکرب و  هرـسیم  تمزهناف  قراـیکرب  هرـسیم  یلع  دـمحم  هنمیم 
نیـسمخ یف  یقب  قرایکرب و  رکاسع  تقرفت  هسأر و  ذخأ  هلتقف و  یناسارخ  هاتأف  نیمزهنملا  بلط  نم  نیئارهوک  داع  هناکم و  دمحم 

کلذ ناک  دادغب و  لماع  لعج  مرکأ و  نأ  دعب  قرایکرب  ریزو  هل  بطخ  دمحم  ناطلسلل  دادغبب  بطخ  مث  اریسأ  هریزو  ذخأ  اسراف و 
نبا نیب  يرخأ  هعقاو  اضیأ  ترج  هیلع  و  دمحم ..  ناطلـسلا  كالمأ  دودح  دحأ  کلذ  دـعب  روکذـملا  رهنلا  ناک  هیرجه و  هنس 493 

ذور هاشب  نآلا  رهنلا  اذه  فرعی  هیرجه و  هنس 556  کلذ  همیزه و  حبقأ  ناولهبلا  اهب  مزهنا  ناولهبلا و  یلیدمحالا و  رقنسقا 

[ هنوردنکسا ]

بلح هیالو  نم  نالیب  ءاضق  یف  مورلا  رحب  لحاس  یلع  ایـسآ  هیکرت  ضرف  نم  هضرف  یه * اضیأ  یناتـسبلا  لاق  لـصالا و  یف  اـهرکذ 
هفاسم 23 یلع  یه  اقرش و  هجرد  هلوط 36  الامش و  هقیقد  هجرد و 35  ضرع 36  یف  اهمساب  نوج  نم  یقرشلا  بناجلا  یلع  اهعقوم 

هیراـجت هیمهأ  اـهل  نسح و  أـفرم  تاذ  یه  و  هیبرغلا ..  ههجلا  یلا  بـلح  نـم  ـالیم  وحن 62  هیلامـشلا و  ههجلا  یلا  هیکاـطنا  نم  ـالیم 
تلسحت اهماجآ و  فیفجتب  ینتعا  هریخألا  نینـسلا  یف  نکل  اهیحاوض و  یف  ماجآ  دوجو  هطـساوب  ءاوهلا  هئیدر  اقباس  تناک  همیظع و 

عم اهناکس  ددع  همیدق ..  هعلق  راثآ  طروم  هرق  هیرق  دنع  اهنم  برقلاب  دجوی  اهنارمع و  رخأت  یف  ببـسلا  وه  اذه  اعون و  اهئاوه  هحص 
هریزجلا و نیرهنلا و  نیب  هعقاولا  ندـملا  عیمج  هیکاطنا و  بلحل و  هضرف  اهنال  همیظع  هیراجت  هیمها  اهل  اـفلأ و  نیرـشع  وحن  اـهئاضق 

هراصتنال اراکذت  نینرقلا  وذ  ردنکـسا  اهانب  دق  اهتیمها و  تفعـض  بلح  توریب و  نیب  هیدـیدحلا  هکـسلا  تدـم  ذـنم  اهنکل  قارعلا و 
لهس یلامش  یف  دالیملا  لبق  هنس 333  ثلاثلا  سویراد  یلع 
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رکاسعلا نیب  هعقاولا  اهیف  تناک  هتس 1248  یف  هیرجه و  هنـس 491  دیرکنت  اهیلع  یلوتـسا  دق  نآلا و  هل  دوجو  ناکم ال  وه  سوسأ و 
نوج وهف  اهجیلخ  امأ  .کنرف  نییالم  نینـسلا 5  ضعب  یف  اهتارداص  اهتادراو و  تمیق  تغلب  دق  هیلعلا و  هلودلا  رکاسع  عم  هیرـصملا 
اضیأ هنوردنکسا  و  نفـسلل * نیمأ  أفرم  وه  نورب و  شاط  هرق  لامـشلا  نم  ریزنخلا و  سأر  بونجلا  نم  هب  لصتی  طسوتملا  رحبلا  نم 

و اـهنم * اـبیرق  همیدـق  راـثآ  تاـبارخ و  توـیب و  ضعب  یلع  لمتـشت  ناـنبل  یف  فوـشلا  ءاـضق  نم  بورخلا  میلقا  هیحاـن  یف  هـعرزم 
ءاضقلا سأر  نم  تاعاس  عبرأ  یلع  یه  توریب و  ءاول  نم  ءادیص  ءاضقل  هعباتلا  رموشلا  میلقا  هیحان  یف  هعرزم  اضیأ  هنوردنکسا 

[ هیردنکسا ]

هیردنکسالاب یمـست  یتلا  ندملا  نا  ایفارغجلا  خیراتلا و  سوماق  یف  هیلوب  رکذ  اضیأ  هرئادلا  یف  یناتـسبلا  لاق  و  لصالا ..  یف  اهرکذ 
هیردنکسا اهمظعأ  اهنم و  هلمج  دّدع  نینرقلا و  يذ  ردنکسالا  مساب  اهلک  تیمس  هنیدم  نیعبس  فین و  وحن  غلبت  همیدقلا  رصعالا  یف 

هقیقد و هجرد و 11  یف 21  هرهاقلا  نم  یبرغلا  لامشلا  یلا  طسوتملا  رحبلا  یلع  هعقاو  يرصملا  رطقلا  یف  هریهش  هنیدم  یه * رصم و 
نآلا هامسملا  سیتویرام  هریحب  مورلا و  رحب  نیب  ناسل  یلع  همئاق  یه  یقرشلا و  لوطلا  نم  هجرد  یلامشلا و 28  ضرعلا  نم  هیناث   59

لبق هنـس 332  روص  هنیدـم  برخ  نأ  دـعب  اهانب  يذـلا  وه  ربکـالا  ینودـکملا  ردنکـسالا  نأ  یلع  نوخرؤملا  عمجأ  دـق  و  طوبرم .. 
یلا لامـشلا  نم  دتمی  امهدحا  مدق  امهنم 100  لک  ضرع  نیقوس  اهیف  ماقأ  اهئانب و  نسحأ  دـق  رـصم و  دالب  یلع  یلوتـسا  دالیملا و 

رمقلا باب  یلا  هریحبلا  یلع  عقاولا  سمـشلا  باب  نم  برغلا  یلا  قرـشلا  نم  رخـآلا  لوبورکن و  باـب  یلا  بوناـک  باـب  نم  بونجلا 
لکایه و هدمعأ و  امهنم  لک  بناج  یلع  ناک  خـسرفلا و  یثلث  یناثلا  خـسرف و  نم  رثکأ  لوألا  لوط  ناک  ریبکلا و  أفرملا  یلع  عقاولا 

هانب لاقی  هنیدـملاب  هروکذـملا  هریزجلا  لـصی  رتم   1 هلوـط 300 ، فیـصر  ادـج و  هعفترم  هراـنم  سوراـف  هریزج  یلع  میقأ  روـصق و 
ناقوسلا ناک  نیتلا و  سأرب  نآلا  هفورعملا  یه  هروکذملا  هریزجلا  دالیملا و  لبق  هنس 285  رصم  کلمت  يذلا  سوفلذالیف  سومیلطب 

یف مویخورب  ههج  تاهجلا  کلت  ربکأ  ناـک  هریغـص و  قاوسأ  هلمج  اـهللختی  هریبک  تاـهج  عبرأ  یلا  هنیدـملا  نامـسقی  ناروکذـملا 
فرطلا
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هعراـصملا لـحم  يأ  مویـسانمجلا  مویناـبلا و  یلع  لمتـشت  ههجلا  کـلت  تناـک  رحبلا و  ریبـکلا و  قوـسلا  نیب  هنیدـملا  نـم  یقرـشلا 
لحم يأ  مویزوملا  اضیأ  اهیف  ناک  هسلاطبلا و  روبق  یلع  بهذ و  نم  ءاـنا  یف  هعوضوم  تناـک  یتلا  ردنکـسالا  ماـظع  یلع  يوتحملا 
دحـال اتذـخأ  نیتللا  نیتلـسمب  نیزملا  هسلاـطبلا  كولملا  رـصق  یلع  باـعلالا و  لـحم  يأ  ورتاـیتلا  هبتکملا و  بادـآلا و  فراـعملا و 

موی رصیق  لکیه  ناک  ضرالا و  حطس  یلع  همئان  هیناثلا  همئاق و  امهادحا  هرطب  ویلک  یتربأب  نافرعت  بیرق و  دهع  نم  ابوروأ  فحاتم 
یف هضوافملل  راجتلا  هیف  عمتجی  يذلا  ناکملا  وه  سروبلا و  یقرـشلا  انیملا  نم  برقلاب  ناک  نوعرف و  هلـسمب  یمـسملا  دومعلا  برق 

رخـص و هیبرغلا  ههجلا  یلا  هنیدملا  نم  دـعب  یلع  دـتمی  طینحتلا و  تویب  نفادـملا و  همکحملا و  هیقرـشلا  ههجلا  یف  ناک  لاغـشالا و 
ردنکسالا نا  هعامج  رکذ  و  هرطب ..  ویلک  تامامحب  فرعت  تالـستغم  هئیه  یلع  رفح  سئانک و  روبق و  باوبأ  هئیه  یلع  رفح  هیفدج 

باصأف هیردنکسالا  عضوم  یلا  یهتنا  یتح  ءاملا  هبیط  هبرتلا  هدیج  ءاوهلا  هحیحـص  اضرأ  راتخی  یکل  راس  هدالب  یف  هرمأ  ماقتـسا  امل 
ریمح و مالقأ  نم  لوـالا  ملقلا  وه  دنـسملا و  ملقلاـب  هیلع  بوتکم  میظع  دومع  اهطـسو  یف  ماـخرلا  نم  هریثک  ادـمع  ناـینب و  رثأ  اـهب 

.داولا يدعاسب  تددش  .داع  نب  دادش  ابأ  داع ..  كولم 

لک اهیلا  لقنأ  .مرإک و  هنیدـم  انه  ینبأ  نأ  تدرأ  .دامعلا و  تاذ  مرإ  تینب  .داوطـالا و  لاـبجلا و  خـماوش  .داـمعلا و  میظع  تعطق  و 
امع .ینلجعأ و  ام  ینباصأف  .مقـس  ماـمتها و ال  ـال  .مره و  ـال  فوخ و  ـال  ذإ  کـلذ  .ممـالا و  رئاـشعلا و  عیمج  نم  .مرک  مدـق و  يذ 

.ینعطق تدرأ 

.رادلا کلت  نع  سمالاب  تلحتراف  .ینکس  یمون و  لق  .ینجش و  یمه و  لاط  هعوقو  عم 

زیزعلا ناطلس  .راثآلا و  عاطقنا  .رادقملا و  مامتل  نکل  .راغـص و  نع  هبغر و ال  نع  .رارج و ال  شیج  فوحل  .رابج و ال  کلم  رهفل  ال 
.يربخ فرع  .يرثأ و  يأر  نمف  .رابجلا 

یتؤت ام  هنم  عجرتست  .یطعت و  ام  هنم  ذخأت  هرادغ  هرارغ و  اهناف  .يدعب  ایندلاب  رتغی  .يرذح ال  هدش  .يرـصب و  دافن  يرمع و  لوط  و 
الایمأ اهـضرع  اهلوط و  لـعج  ساـسالا و  طـخ  دـالبلا و  نم  عانـصلا  رـشح  مث  ربتعی  مـالکلا و  اذـه  ربدـتی  ارکفم  ردنکـسالا  لزنف  .. 
سدور هریزج  مورلا و  رحب  یـصامأ  و  تیرک )  ) شطیرفأ هیقیرفأ و  دالب  هیلقـص و  هریزج  نم  ماـخرلا  دـمعلا و  اـهل  عمج  هیواـستم و 

( لوأ مجنم  - 33  ) لبق تام  هدم و  ضرالا  یف  لاج  مث  هیردنکسالا  اهامس  اهانبف و 
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رایدب هکلمملا  راد  تراص  اهیلا و  فنم  هنیدم  نم  کلملا  تخت  لقتنأ  هیردنکسالا  تینب  ذنم  و  حصالا ..  وه  لبابب و  لیق  زورهشب و 
هدئاق لسرأ  مجعلا  کلم  يرسک  زیوربأ  ناک  هیمور و  یلا  اهب  ام  ثعب  هیردنکسالا و  یلع  یلوتسا  دق  رصیق  سوطسغأ  ناک  رـصم و 

هرصایقلا و یلا  زیوربأ  نبا  اهدر  مث  زیوربأ  یلا  اهحیتافم  لسرأ  هیردنکـسالا و  حتف  اهحتفف و  دالیملا  لبق  هنس 611  رصم  یلا  نیهاش 
کلت یف  اهناکـس  ددع  غلب  یـصقالا و  قرـشلا  سرفلا و  هکلمم  عم  طسوتملا  رحبلا  ابوروأ و  هراجتل  اریبک  اطحم  هسلاطبلا  مایأ  تناک 

اهیف تعـضو  هفـسلفلل و  سرادـملا  اهیف  تینب  فراعملا و  مولعلل و  ازکرم  تراص  یتش و  فئاوط  نم  سفن  فلأ  هئامثالث  وحن  مایالا 
اهل ردـق  اـم  هیردنکـسالا  تغلب  هموـکحلا و  هقفن  یلع  ذـیمالتلا  هیف  ملعت  تناـک  بـتکم  وـه  موـیزوملا و  اـهیف  ینب  هـبیجع و  هـبتکم 
اهل نکی  مل  اهانغأ و  خـیراتلا و  کـلذ  یف  ندـملا  رهـشأ  تلجخأـف  فراـعملا  ضاـیر  اـهیف  تهز  هورثلا و  حاـجنلا و  نم  ردنکـسالا 

بطخلا اهیف  تماق  هیسایسلا و  هینیدلا و  تاعزانملل  انادیم  تراص  هیحیسمل  هنایدلا  اهیف  ترـشتنا  نیح  هیمور و  ّالإ  اهدحب  یف  سفانم 
ریثک لقن  هلیوط و  هدم  نیینامورلل  تعـضخ  نایـصعلا و  هراثإ  ططـشلا و  قرط  باکترا  داسفلا و  نتفلا و  ءاقلا  اهلهأ  بأد  نم  ناک  و 

صقن اـهتبتر و  تلزاـنت  هیقرـشلا  هیروطاربمـالل  همـصاع  هینیطنطـسقلا  تلعج  اـمل  مث  .هیمور  یلا  هرخاـفلا  اهتاعونـصم  اـهفحت و  نـم 
نبا ورمع  دی  یلع  هنع  یلاعت  هّللا  یضر  باطخلا  نب  رمع  اندیـس  هفالخ  مایأ  یف  نوملـسملا  اهحتف  هیرجه  هنس 19  یف  مث  اهرابتعا .. 

برقب یه  سمـشلا و  نیع  الزن  روکذـملا  خـیراتلا  یف  اـمهنا  کـلذ  رـصم و  حـتف  دـعب  اـمهنع  هّللا  یـضر  ماّوعلا  نب  ریبزلا  صاـعلا و 
هطاطـسف ورمع  برـض  ءامرفلا و  یلا  حابـصلا  نب  ههربأ  صاعلا  نب  ورمع  ثعب  رـصم و  احتف  اهاحتفف و  مهعمج  اـهب  ناـک  هیرطملا و 

یلا هجون  مث  صاـعلا  نب  ورمع  عماـجب  فورعملا  عماـجلا  طاطـسفلا  عضوم  ینب  رـصم و  تطتخا  نـآلا و  رـصمب  ورمع  عماـج  عضوم 
مث نفسلا  یلا  مهضعب  أجتلا  مهلمش و  تنشت  اهنم و  نوینانویلا  مزهنا  ارهـش و  راصح 14  هریبک و  هعقو  دعب  هونع  اهحتفف  هیردنکـسالا 
رمع اندیس  یلا  صاعلا  نب  ورمع  بتک  مهلمـش و  تتـش  عجر  املف  اهیف  ورمع  مهماقأ  نیذلا  سرحلاب  اوکتف  هصرف و  اوزهتنا  هبایغ  یف 

مهیلع يدوهی  فلأ  نیعبرأ  اهیف  تبـصأ  رـضخالا و  لقبلا  نوعیبی  لاقی  فلأ  رـشع  انثا  اهیف  هنیدـم  تحتف  ینأ  هنع  یلاـعت  هّللا  یـضر 
کلذ یف  اهیلاهأ  ددع  نأل  هغلابملا  نم  ئش  اذه  یف  سیل  هیزجلا و 
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له ملعیل  هنیدملا  یف  هلعفی  امیف  هریشتسی  هفیلخلا  یلا  بتک  ارمع  نأ  يور  همسن و  فلأ  هئامعـست  یلا  فلأ  هئامتـس  نم  ناک  خیراتلا 
ثدح هنـس 25  یف  مث  بهنلل  اهتحابا  نم  هلابب  رطخ  ام  یلع  همولی  هفیلخلا  هباجاف  بهنلل  اـهحیبی  وأ  اـهظفحی  اـهنوصی و  نأ  هل  یغبنی 
جورخ دـعب  مهدـالب  یف  هماـقالا  مـهنکمی  ـال  مـهنا  اوـنظ  اـهایا و  نیملـسملا  حـتف  مـهیلع  مـظع  مورلا  نا  کـلذ  هریبـک و  هروـث  اـهیف 

هینیطنطسقلا نم  مهیلا  راسف  کلذ  یلا  مهوباجأف  حلصلا  ضقن  یلا  مهوعد  مورلا و  نم  اهیف  ناک  نم  اوبتاکف  مهدی  نم  هیردنکـسالا 
املف هحلـص  یلع  تبث  لب  مهقفاوی  ملف  سقوقملا  الا  مورلا  نم  اهب  نم  مهعم  قفتا  اهب و  اوسراف  یـصخلا  لیونم  مهیلع  میظع و  شیج 

هیردنکـسالا و مهولخدأ  نأ  یلا  نوملـسملا  مهعبت  مورلا و  مزهناف  ادـیدش  الاتق  اولتتقا  اوقتلاف و  مورلا  هیلا  راس  مهیلا و  راـس  ارمع  غلب 
يرقلا کلت  لهأ  لاومأ  اوذخأ  دق  هیردنکـسالا  نم  اوجرخ  امل  مورلا  ناک  یـصخلا و  لیونم  مهنم  همیظع  هلتقم  دـلبلا  یف  مهنم  اولتق 

مل انلاومأ و  انباود و  اوذخأ  مورلا  نا  ورمعل  اولاقف  مهوفلاخ  نیذلا  يرقلا  لهأ  ءاج  نوملسملا  هب  رفظ  املف  مهفلاخ  نم  مهقفاو و  نم 
نبا رکذ  و  هیردنکـسالا ..  روس  ورمع  مدـه  مث  هنیبلا  هماقا  دـعب  مهلاومأ  نم  اوفرع  ام  مهیلع  درف  هعاـطلا  یلع  اـنک  مکیلع و  فئاـحت 
لبقأ هیرجه  هنـس 210  رـصم  رهاط  نبا  هّللا  دـبع  یلو  امل  هنا  اهنم  نیملـسملا ..  دـی  یه  هیردنکـسالاب و  ترج  ثداوح  ضعب  ریثـالا 

صفح و ابأ  یعدی  مهـسیئر  هیردنکـسالا و  یف  اوسراف  امهریغ  ثیـش و  نب  رـصن  يرـسلا و  نبا  هنتف  یف  سانلا  سلدنالا و  نم  هفئاط 
هولأس هوباجاف و  هعاطلا  یف  اولخدـی  مل  نا  برحلا  یلا  مهبلط  یف  لسرأ  مدـق  املف  رهاط  نبا  مودـق  لـبق  کـلذ  ناـک  اـهیلع و  اوبلغت 
نولوط نب  دـمحأ  یکرتلا  لایکباب  لمعتـسا  امل  شطیرفا و  یلا  اولحرف  نامالا  مهاطعأف  مورلا  دالب  یلا  اهنع  اولحتری  نأ  یلع  ناـمالا 
تراص مث  مایالا  کلت  یف  اهب  هصاخ  لامعأ  اهل  هلقتـسم و  تناک  اهنا  یلع  لیلد  اذـه  هیردنکـسالا و  لاـمعأ  هل  نکت  مل  رـصم  یلع 

یلا هلـسرأ  مئاقلا و  مساقلا  ابأ  هدلو  زهج  يولعلا  يدهملا  هلود  تناک  امل  هیـسابعلا و  لبق  نم  هبلاغالا  هالو  اهتلوادـت  مث  نولوط  نبال 
رایدلا کلت  نع  هبراغملا  یلجأ  هبراحف و  فیثک  شیج  یف  مداخلا  اسنؤم  هّللاب  ردتقملا  هیلا  لسراف  حتف  امیف  هیردنکسالا  حتفف  رـصم 

براحف اسنؤم  ردتقملا  لسراف  اهیلع  بلغف  هیرجه  هنس 302  هسابح  هل  لاقی  دئاق  عم  اشیج  هیردنکسالا  یلا  يدهملا  لسرأ  مث 
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لـسراف يدـهملا  داع  مث  هراسکنال  هسابح  يدـهملا  لتق  ریفغ و  مج  مهنم  لتق  ام  دـعب  مهمازهنا  یلا  تلآ  تاـعفد  عبرأ  یف  هبراـغملا 
اسنؤم و ردـتقملا  لسراف  هنـس 307  کلذ  ردـتقملا و  لماع  اهنم  جرخ  هیردنکـسالا و  لخدـف  هنـس 306  هیناث  مساقلا  ابأ  هدـلو  اهیلا 

تلجنا هلئاه  هعقو  نیقیرفلا  نیب  تناکف  اضیأ  بکارملا  لسراف  هیردنکـسالا  یف  تسرو  ابکرم  نینامث  یف  مئاقلا  یلا  تادجتلا  تفاو 
هدلو هناکم  یلو  یفوت و  دق  يدـهملا  ناک  هنـس 322  و  سنؤم ..  عم  ربلا  یف  مئاقلا  رکاسع  رمأ  ناک  کلذـک  هبراغملا و  راسکنا  نع 

مهمزه و دیـشخالا و  مهلتاقف  دیـشخالا  هلود  یف  کلذ  هیردنکـسالا و  اولخدـف  نادـیز  همداخ  عم  اـشیج  لـسراف  مئاـقلا  مساـقلا  وبأ 
هنس 465 و  هیبرغملا ..  هیولعلا  هلودلل  تراص  تقولا  کلذ  نم  هیردنکـسالا و  رـصم و  یلع  ءالیتسالا  مامت  ناک  يولعلا  زعملا  مودقب 

اهیلع اولوتسا  دق  نییدیبعلا  نم  هعامج  هیردنکسالاب  ناک  ینادمحلا و  هلودلا  رصان  اهلخد  رصمب و  يولعلا  رـصنتسملا  لاوحأ  تدسف 
رـصنتسملا هبطخ  عـطق  هریثـک و  هعتمأ  ـالاومأ و  رـصنتسملا  نم  ذـخأ  هتکوـش و  تدتـشا  ناـمالا و  یلع  هلودـلا  رـصان  مهنم  اهذـخأف 

لصفالا و هعلخف  رازن  هدلول  هفالخلاب  دـهع  دـق  ناک  هنس 487  رـصنتسملا  یفوت  امل  و  هلودلا ..  رـصان  لتق  مث  طایمد  هیردنکـسالاب و 
عمج مث  ابئاخ  داـعف  اـهب  هرـصاح  لـضفالا و  هیلا  راـسف  اـهلهأ  هل  عیاـب  هیردنکـسالا و  یلا  رازن  برهف  رازن  وخأ  وه  یلعتـسملا و  یلو 

نب هوکریـش  نیدلا  دسأ  هیردنکـسالا  کلم  هنـس 562  یف  و  یلعتـسملل ..  هفالخلا  تفـص  هلتق و  هذـخأف و  هرـصاحف  داـع  عومجلا و 
یلا اوداع  نویرـصملا و  جـنرفالا و  عمتجاف  بویأ  هیخأ  نب  نیدـلا  حالـص  اـهب  باـیتسا  نییرـصملا و  جـنرفلا و  اـهنع  مزه  يداـش و 

نوکت نأ  یلع  حلصلا  نویرـصملا  جنرفالا و  بلطف  دیعـصلا  نم  نیدلا  دسأ  مهیلا  راسف  راصحلا  اوددش  اهورـصاح و  هیردنکـسالا و 
جنرفالا دصق  هوکریش  همع  دعب  یبویالا  نیدلا  حالص  هلود  تناک  امل  قشمد و  یلا  هوکریش  داع  کلذ و  متف  نییرصملل  هیردنکسالا 

لمحت رابک  بکارم  لیخلا و 6  لمحت  هدیرط  هلاجرلا و 36  لمحت  ینیش  یتأم  نم  فلؤم  لوطساب  هنس 569  هیلقص  نم  هیردنکسالا 
نم هلفغ  نیح  یلع  اهولصوف  هئامسمخ  فلأ و  ناسرفلا  افلأ و  نیسمخ  لاجرلا  هدع  تناک  داوزالا و  لمحت  ابکرم  برحلا و 40  هلآ 

روسلا و همزالمب  یلاولا  مهرمأف  دلبلا  نع  اودعبأ  لوزنلا و  نم  مهنوعنمیل  حالسلاب  هیردنکـسالا  لهأ  جرخف  هجحلا  يذ  یف 26  اهلهأ 
لزن
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رهبأ ام  هیردنکـسالا  لهأ  هعاجـش  نم  رهظ  لاتق و  دشأ  اولتاق  تاقینجنملا و  اهیلع  اوبـصن  هنیدـملا و  یلا  اومدـقت  ربلا و  یلا  جـنرفالا 
اوّدج موی و  یناث  لاتقلا  جنرفالا  دواع  مث  راهنلا  رخآ  یلا  موی  لوأ  لاتقلا  ماد  نیدلا و  حالص  یلا  لاحلا  یف  بتکلا  تریس  جنرفالا و 

هیردنکـسالا و نم  ابیرق  ناک  نم  لک  هیمالـسالا  رکاسعلا  نم  مویلا  کـلذ  لـصو  روسلا و  نم  جـنرفالا  برق  یتح  فحزلا  اومزـال  و 
بناج و لک  نم  جنرفالا  یلع  اوجرخ  هنیدـملا و  باب  نوملـسملا  حـتف  ثلاثلا  مویلا  ناک  املف  لاتقلا  اونـسحأ  اهلهأ و  توقت  کلذـب 

یلجنا راهنلا و  رخآ  یلا  لاتقلا  ماد  جنرفالا و  تابابد  نوملـسملا  قرحأ  لاتقلا و  دتـشا  جنرفالا و  عاتراف  بناج  لک  یف  حایـصلا  رثک 
نیدلا حالـص  مودقب  ریـشبلا  یتأ  مث  مهالتق  هرثک  جنرفالا و  برح  روتفب  نیرـشبتسم  هنیدملا  یلا  اوداع  نیملـسملا و  رـصن  نع  رمالا 

نم ریثک  بره  اهیف و  ام  اومنغف  مهمایخ  یلا  اولـصو  ـالیل و  نوملـسملا  مهمجاـهف  جـنرفالا  فوخ  دتـشا  لاـتقلا و  نوملـسملا  دواـعف 
یف هیردنکـسالا  یلع  ترج  یتـلا  ثداوـحلا  مهأ  نم  هثداـحلا  هذـه  مهلمـش و  تتـشت  مـهبکارم و  ضعب  قرغ  رحبلا و  یلا  جـنرفالا 
مث الوأ  اـهوکلم  هسلاـطبلا  نا  اهـصخلم  ردنکـسالا  دـعب  هیردنکـسالا  کـلم  یف  نم  هذـبن  ینیوزقلا  رکذ  دـق  و  هیبیلـصلا ..  بورحلا 

لالخ یف  هنس و  نیعبس  اعضب و  هئامتس و  نیملسملا  کلم  یلا  هسلاطبلا  کلم  نم  هدملا  تناک  نوملسملا و  مث  نوینامورلا  هرـصایقلا 
مهدی یف  تبل  تملع و  امک  زیوربأ  يرسک  مایأ  یف  هیردنکسالا  رصم و  تکلم  هرصایقلا و  یلع  تبلغ  دق  سرفلا  تناک  هدملا  هذه 
تراص مث  نیدلا  حالص  یلا  هانمدق  ام  اهصخلم  اهیلع  ترج  یتلا  ثداوحلا  یف  هذبن  رکذ  مث  لقره  مهنم  اهذخأ  نأ  یلا  نینـس  رـشع 

یف اضیأ  رکذ  كارتالا و  نیملـسملا و  جـنرفالا و  نیب  هریثک  اهب  نتفلا  تناک  رـصعلا  کلذ  یف  كارتـالا و  نم  کـیلامملا  هلود  دـیب 
و هیردنکسالا ..  ریغ  تاقبط  ثالث  یلع  هنیدم  ایندلا  یف  سیل  هنا  سانلا  عمجأ  يدنکلا  ورمع  وبأ  لاق  و  اهضعب ..  مدقت  هذبن  اهفـصو 
ام لک  عم  اذه و  بارخ  اهفارطأ  یف  ناک  کلذ  عم  سفن و  فلأ  هئامتس  اوناکف  اهناکس  ءاصحاب  رمأ  زیزعلا  دبع  نب  ناورم  اهلخد  امل 

فاشتکا دـعب  الا  طاطحنالا  طوقـسلا و  اهیلع  أرطی  مل  دالبلا و  نیب  ربتعم  زکرم  اهل  ناک  ناـمزلا  تاـیلقت  یف  هیردنکـسالا  یلع  يرج 
یف مث  اهرامد ..  اوممتف  کیلامملا  اهیف  ماق  فالآ و  هتـس  یلا  اهناکـس  ددع  صفنف  حـلاصلا  ءاجرلا  سأر  نم  قرـشلا  دـنهلا و  قیرط 

هنس
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کلت ءاـنثأ  یف  یلا 1803 و  مهدـی  یف  تیقب  زیلکنالا و  اهذـخأف  هنـس 1801  یلا  مهدیب  تیقب  نویواسنرفلا و  اهیلع  یلوتـسا   1798
اهدعـس مجن  أدتبا  اهعلاط و  ریغت  همایأ  یف  اشاب و  یلع  دمحم  نمز  یلا  اهنأش  اذه  لزی  مل  رامدلا و  بارخلا و  نم  هبیرق  تناک  ددملا 

اهتینبأ و تداز  اهعراوش و  تعـستا  اهقنور و  رهظ  هیف  لیعامـسا و  يویدخلا  نمز  یلا  ءاقترالا  ملـس  هدعاص  تجردـت  روهظلا و  یف 
اهیف میقأ  هیبنجأ و  هیلهأ و  سرادـم  هلمج  هیمومع و  هینبأ  هدـع  هخذاب و  تایارـس  هخماش و  روصق  همیخف و  نابم  هلمج  اـهیف  تدـیش 

يرخالا اهقرش و  یف  امهادحا  ناتنیم  هیعانـص و  هیوامیک و  لماعم  تاناخ و  زجأ  تایفـشتسم و  هعونتم و  تاکرـشل  هیلام  لاحم  هدع 
دمحم یلع  هفالخ  یف  هروهـشملا  اشاب  یبارع  دمحأ  هثداح  تأدـتبا  هیرجه  هنـس 1298  یف  مث  نفـسلا  داشرال  ریبک  رانم  اهبرغ و  یف 

اـهرثکأ و برخت  یتـح  اـهیلع  عفادـملا  تقلطأ  رحبلا و  ههج  نم  هیردنکـسالا  يزیلکنـالا  لوطـسالا  رـصاحف  يویدـخلا  اـشاب  قیفوت 
لوطـسالا لـبانق  هتقبأ  اـم  اـهنم  اهباحـسنا  نیح  روکذـملا  یبارع  شیج  هرخؤم  تقرحأ  هاـنیملا و  یلی  اـم  هموـکحلا و  رود  اـصوصخ 

نآلا یه  و  تناک ..  امم  نسحاب  اهئانب  یف  یلاهالا  هموکحلا و  تعرـش  يزیلکنالا  لالتحالا  شیجل  رمالا  بابتتـسا  دـعب  يزیلکنالا و 
هرماعلا نیتلا  سأر  يارس  لثم  راصبالا  شهدی  ام  هرخافلا  هینبالا  نم  اهیف  هرهاز  هیهاز  عئانصلا  فراعملاب و  هضور  هرهاب و  هیهاب  هدلب 

هیاغ یف  وه  يذـلا  لمرلا  هریهـشلا  تاهزتنملا  نم  اهیف  کلذ و  ریغ  هطلتخملا و  همکحملا  يارـس  هزتنملا و  يارـس  لـمرلا و  يارـس  و 
اهروـن اـهبیترت و  اهنـسح و  یف  اـبوروأ  عراوـش  يراـجت  اـهعراوش  تحبـصأ  کـلذ و  ریغ  هیدوـمحملا و  مث  ءاوـهلا  هدوـجو  هـفارظلا 

.نیراطعلا .لصبلا و  انیم  .نابللا و  .هیشنملا و  .كرمجلا و  .یه  ماسقأ و  هعبس  یلا  هموسقم  یه  هیئابرهکلا و  اهتابکرم  یئابرهکلا و 

مث نطقلا  اهتارداص  مهأ  نم  اهریغ و  هیدـنهلا و  هیروسلا و  هیوابوروالا و  هراـجتلا  هیلع  رودـت  روحم  یه  .لـمرلا و  .کـب و  مرحم  و 
اهناکـس ددـع  کلذ و  ریغ  تارهوجملا و  یلحلا و  هیراخفلا و  هیفوصلا و  هیریرحلا و  هینطقلا و  هجـسنالا  اهتاعونـصم  نم  بوبحلا و 
مـالکلا ماـمت  تاـهجلا و  بلغأ  نم  جـنرفأ  دوهی و  نمرأ و  مجع و  طـبق و  كرت و  برع و  نم  اـسفن  میواـقتلا 319766  ضعب  یلع 

رصم همجرت  یف  یتأیس  اهیلع 

[ بوکسأ ]

* هدحوم ءاب  هرخآ  هدودمملا  فاکلا  مض  هیناث و  ناکسا  هلوأ و  مضب 
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یلع رادراو  رهن  یلع  هعقاو  نیرزرب  هیالو  یف  اهمساب  ءاول  ءاضق و  هبـصق  یه  ابوروأ و  یف  هینامثعلا  هنطلـسلا  نم  یلیا  مور  یف  هنیدم 
اهیحاوض نیینامورلا و  ءانب  نم  هعلق  اهیف  سفن و  فلأ  رشع  هسمخ  اهناکـس  ددع  یبرغلا  بونجلا  یلا  ایفوص  نم  ارتمولیک  هفاسم 180 

یف عقاو  ءاول  اضیأ  بوکـسأ  و  هیرجه * هنس 791  دیزیاب  مردلیا  دیعـسلا  کلملا  اهحتف  هیندعم  عیبانی  دجوی  اهبرقب  راجـشالا و  هریثک 
.بتـشا و هناـجوق و  .همدـقتملا و  .بوکـسا  هنیدـم  یه  هیـضقأ و  هعبـس  یلع  يوـتحی  همیدـقلا  اینودـکم  نم  هیبرغلا  هیلامـشلا  ههجلا 

.هوناموق .هقنلب و  .هتیشودار و 

نوملسم مهفصن  افلأ  نیرشع  هئام و  وحن  اهناکس  ددع  اتیب و  فالآ  هعست  وحن  یلع  يوتحت  هیرق  یلع 651  اهلک  لمتشت  .وط  هرق  و 

[ رادوکسإ ]

لالت هلمج  یلع  هعقاو  اهب  هقحلملا  ندـملا  مظعأ  نم  هینیطنطـسقلا  هاجت  روفـسوبلا  نم  يویـسالا  لـحاسلا  یلع  هنیدـم  رادکـسا * وأ 
اهب همـسن  فلأ  نینامث  وحن  اهناکـس  ددـع  روفـسوبلا  لحاس  یلع  سوکیب  ءاضق  ارمرم و  لحاس  یلع  عقاولا  لانرق  ءاضق  یلع  يوتحت 

ثلاثلا و دارم  ناطلسلا  هدلاو  هناطلسلا  اشاب و  دمحم  یلمور  نامیلس و  ناطلسلا  هنبا  هناطلس  همرحم  ءانب  اهـضعب  دجاسم  عماوج و  هدع 
ناکس رباکاب  هصوصخم  ورسلا  رجـشب  هطاحم  هربقم  شیواردلل و  لزنم  یناهاش و  رـصق  اضیأ  اهب  میهاربا و  ناطلـسلا  هدلاو  هناطلـسلا 

تاغل و هدـعب  اهیلع  بوتکم  یتشورام  ءانب  راثآ  نم  دومع  اهب  يدـنج و  فالآ  هینامث  وحن  اهب  نوفدـم  زیلکنـالل  هبرت  هینیطنطـسقلا و 
اهب مهم و  ایراجت  ازکرم  تناـک  تاـهزتنم و  هدـع  ریرحلل و  لـماعم  هلیمج و  هینبأ  هلمج  اـضیأ  اـهب  هیرکـسع و  لزاـنم  اـهنم  برقلاـب 

هیرجه هنس 1135  هیکرتلا  عباطملا  یلوأ  تئشنأ 

[ لایروکسإ ]

اینابسأ یف  هدلب  مال * هرخآ  هنکاس  فلأ  اهدعب  تحت  هانثم  ءای  اهدعب  هعبشملا  ءارلا  ناکسا  هدودمملا و  فاکلا  مض  نوکسف و  رسکب 
سفن اهناکس 3000  همار  يداو  ردحنم  دنع  یبرغلا  لامشلا  یلا  دیردم  نع  ارتمولیک  دعبت 35 

[ یلوکسأ ]

نم ینمیلا  هفضلا  یلع  اهعقوم  هعطاقم ..  هبصق  ایلاطیا و  یف  هنیدم  ءای * هرخآ  هروسکم  مال  مث  هعبشملا  فاکلا  مض  نوکـسف و  حتفب 
نیتعلقب هنصحم  روکذملا  رهنلا  یلع  ءانیم  اهل  سفن و  فلأ  رشع  يدحا  اهناکس  ددع  هیمور ..  نع  الیم  دعبت 87  وتنورت  رهن 
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بوبحلا و اهتالصاح  نم  سفنأ و  اهناکس 203009  ددع  هعبرم و  لایمأ  اهتحاسمف 808  هعطاقملا  امأ  هبتکم ..  سرادم و  هلمج  اهب  و 
فوصلا ریرحلا و  لسعلا و  تیزلا و 

[ ایکسإ ]

هقیقد و هجرد و 43  ضرع 40  یف  هعقاو  طسوتملا  رحبلا  یف  هیلاطیا  هریزج  فلأ * هرخآ  ءایلا  حتف  فاکلا و  رسک  نوکـسف و  رـسکب 
ناکرب اـهب  سفن و  فلأ  اهناکـس 25  ددـع  اعبرم و  الیم  اهتحاسم 26  هیناـث ..  هـقیقد و 45  هـجرد و 57  لوط 13  الامـش و  هیناـث   54

اهتالصاح نم  راغص و  ناکرب  اضیأ 12  هریزجلا  کلت  یف  دجوی  هیرجه و  هنس 701  ناک  هناجیه  رخآ  مدق  رحبلا 2500  نع  هعافترا 
هریثک ءاوهلا  هدـیج  یه  هیندـعم و  تامامح  اهب  حـلملا و  تیربکلا و  دـیدحلا و  اـهنداعم  نم  ریرحلا و  تیزلا و  هکاوفلا و  بوبحلا و 

وه نوغارأ  کلم  لوالا  سنوفلا  نا  لیق  فیـصرب  هریزجلاب  لصتم  رحبلا  نم  جراخ  لاع  رخـص  یلع  همئاق  هفیرظ  هعلق  اـهب  هکاوفلا و 
هدونجب مهئاسن  جوز  هنیدملا و  هذه  لاجر  درط  هنا  هروکذملا و  هعلقلا  ینب  يذلا 

[ راصح یکسأ  ]

نیدیا هیالو  یف  اشننم  ءاول  عباتلا  سالیم  ءاضق  یف  امهادحا  یلوطانأ * یف  نیتنیدمل  مسا  میدقلا ..  نصحلا  امهانعم  ناتیکرت  ناتملک 
ءاول عباتلا  یلزکد  ءاضق  یف  هعقاو  هیناثلا  و  همیدـق * راثآ  اـهب  یقرـشلا  بونجلا  یلا  ریمزا  نم  تارتم  ولیک  هرـشع  هئاـم و  هریـسم  یلع 
هرثک نأ  الا  لکایه  راوسأ و  هدـع  اـهب  هنس 805 و  کنل  رمت  اهبرخ  هیرجه و  نیرـشع  نینثا و  هئامتـس و  هنـس  كارتالا  اهتحتف  نیدیا 

هرفقم اهتلعج  اهلزالز 

[ هرغز یکسأ  ]

لامشلا یلا  هنردا  نم  الیم  هفاسم 70  یلع  یبونجلا  ناقلب  لابج  حفـس  یف  هعقاو  هنردا  هیالو  نم  هبلق  ءاول  یف  اهمـساب  ءاضق  هبـصق  * 
تبنی دیجاجسلا و  اهتاعونصم  مهأ  عماوجلا و  نم  ریثک  اهب  هیندعم و  عیبانی  هدع  اهبرقب  سفن و  فلأ  نیرـشع  اهناکـس  ددع  یبرغلا .. 
اـسفن نیعبرأ  هینامث و  هئامـسمخ و  وأ  افلأ  نیعبرأ  هثالث و  وحن  هناکـس  ددـع  هیرق و  هئام  یلع  لمتـشی  اهؤاضق  درولا و  نم  ریثک  اهیف 

نوملسم مهسمخ 

[ رهش یکسأ  ]

یلا هیهاتوک  نم  ـالیم  هریـسم 27  یلع  ياچ  کسروب  یلع  هعقاو  راکدـنوادخ  هیـالو  نم  هیهاـتوک  ءاول  یف  اهمـساب  ءاـضق  هبـصق  * 
هلمج نداعم و  هدع  اهب  یقرشلا  لامشلا 
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و تالحم ..  هیرق و 10  یکوأ و 85  نبا  يزاغ و  دیعـس  هیحان  هروکذملا و  هبـصقلا  هیحان  یلع  يوتحیف  ءاضقلا  امأ  هعنـصل ..  لماعم 
سفن فلأ  وحن 16  اهناکس  ددع  هیرق و  یلع 35  رهش  یکسا  هیحان  لمتشت  اسفن و  وحن 33036  هناکس  ددع 

[ دابأ مالسا  ]

هقیقد هجرد و 25  لوط 68  الامـش و  هقیقد  هجرد و 22  ضرع 22  یف  هعقاو  هیزیلکنالا  دـنهلا  دالب  نم  اـتکلک  یحاون  یف  هنیدـم  * 
یلا مهنم  تلقتنا  مث  نییناغفالا  يدیأ  یف  تناک  هینطقلا  هجـسنالا  نفـسلا و  ءانب  اهتعانـص  مهأ  سفن و  فلأ  اهناکس 12  ددع  اقرش .. 
دالب نم  ریمشک  هعطاقم  یف  هنیدم  اضیأ  دابأ  مالسا  و  هیرجه * هنس 1174  زیلکنالا  اهذخأ  مث  لوغملا  اهیلع  یلوتسا  مث  ناکرا  ءارمأ 

تالاشلا حسنت  اهب  یقرـشلا  بونجلا  یلا  ریمـشک  نع  ارتمولیک  نیرـشع  دـعبت  ملج  رهن  یلع  اهعقوم  ناتـسدنه  یف  هدـحتملا  کیـسلا 
هروهشملا

[ هیملسإ ]

یلع هعقاو  هنردا  هیالو  یف  اهمـساب  ءاول  هبـصق  هنیدم و  هطوبرم * ءات  هرخآ  ءایلا  حتف  میملا و  ناکـسا  ماللا و  حـتف  نوکـسف و  رـسکب 
فلأ اهناکس 20  ددع  و  یقرشلا ..  لامشلا  یلامـش  یلا  هنردا  نع  الیم  دعبت 65  یبونجلا  ناقلب  لابج  حفـس  یف  هجنوط  رهن  نم  هبعش 

یف هنس  لک  هرطع و  هؤام و  جرختسی  درولا و  نم  ریثک  تبنتسی  اهیحاوض  یف  هحلسالا و  هیفوصلا و  هجسنالا  اهتاعونـصم  نم  سفن و 
نیرق ءاضق  یلوبنای و  ءاضق  هروکذملا و  هنیدملا  ءاضق  یه  هیـضقأ و  هینامث  یلع  يوتحی  اهؤاول  هریبک و  قوس  هیف  ماقت  ناریزح  رهش 

هیرق یلع 833  روکذملا  ءاوللا  يوتحی  يروسم و  ءاضق  سوغرب و  ءاضق  یلویخا و  ءاضق  سودیا و  ءاضق  دیدج و  ءرغز  ءاضق  دابأ و 
اـهیلاهأ 42336 ددـع  تیب  فلأ  نیعبـس  وحن  یلع  يوتحت  هیرق  یلع 67  هیملـسا  ءاضق  يوتحی  همـسن و  فلأ  وحن 200  هناکـس  و  .. 

نوملسم مهثلث  سفن 

[ هیلیعامسا ]

رحبلا یلا  طسوتملا  رحبلا  نم  هدتمملا  سیوسلا  هعرت  فصتنم  یف  حاسمتلا  هریحب  نم  ئطاشلا  یلع  هعقاو  یلفـسلا  رـصم  یف  هنیدم  * 
قیزاقزلا نم  هیقرـشلا  ههجلا  یلا  یه  دیعـس و  روب  سیوسلا و  یلا  هرهاقلا  هیردنکـسالا و  نم  هدتمملا  هیدـیدحلا  قرطلا  یلع  رمحالا 

( لوأ مجنم  - 34  ) وحن اهناکس  ددع  حاسمتلا ..  هیحان  یلا  قیزاقزلا  هعرت  نم  هبولجملا  لینلا  هایم  اهیورت 
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هریبک هدـلب  یه  هروکذـملا و  هعرتلا  لامعال  اطـسوتم  ازکرم  نوکتل  هیرجه  هنس 1280  لیعامـسا  يویدخلا  اهانب  سفن  فالآ  هرـشع 
مسقنت راجـشالاب و  هللظم  هفیرظ  عراوش  بتاکم و  هلمج  هیویدخ و  هلیمج  يارـس  اهب  تامامح و  هلمج  اهب  يوابوروالا  سقطلا  یلع 
رکذت هیمهأ  زوحیس  اهزکرم  نسحل  اهلبقتسم  نارهظی  یقرتلا  یف  هذخآ  یه  جنرفالل و  مسق  برعلل و  مسق  نیمسق  یلا  دیعست  روبک 

[ انسأ ]

هبیث و نیب  لینلا  نم  هیبرغلا  هفضلا  یلع  هعقاو  دیعصلا  یصقاب  هنیدم  یه * لاق  اضیأ و  یناتسبلا  اهرکذ  لصالا و  یف  فنصملا  اهرکذ 
لوطلا نم  هقیقد  هجرد و 14  یلامشلا و 30  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 17  نیب 35  هبونلا  دالب  ناوساو و  وفدا  اهئارو  لوالا  لالـشلا 

همیدقلا راثآلا  نیتاسبلا و  لخنلا و  نم  ریثک  اهب  تامامح و  هدع  قاوسأ و  هلمج  اهب  سفن و  فالآ  هتس  وحن  اهناکس  ددع  یقرـشلا .. 
ماعنلا و شیر  غمصلل و  نزاخم  سخلا و  تیز  فزخلا و  تآالملا و  هینطقلا و  هجسنالل  لماعم  اهب  ناک  ادج و  هرماع  اقباس  تناک  و 

کلذ ریغ  جاعلا و 

[ ناوسأ ]

الامش و قئاقد  هجرد و 5  ضرع 24  یف  لینلا  رهن  نم  ینمیلا  هفضلا  یلع  هعقاو  رـصم  دیعـص  یف  هنیدم  ناوس * ناوصأ و  اهل  لاقی  و 
 .. اقرش هقیقد  لوط 30 و 35 

یـسایس و يراجت و  زکرم  یه  انـسا و  هیریدـمل  هعبات  یه  مهریغ و  طاـبقالا و  برعلا و  نم  سفن  فـالآ  هسمخ  وحن  اهناکـس  ددـع 
نییواسنرفلا نیب  هعقاو  هنس 1214  یف  اهنم  برقلاب  ترج  دق  هوهقلا و  يدنهلا و  رمتلا  ماعنلا و  شیر  جاعلا و  انسلا و  حلبلا و  اهتراجت 

تام یتلا  همیدقلا  ناوسأ  راثآ  هیلاحلا  ناوسا  هنیدم  نم  هیبونجلا  ههجلا  یف  دجوی  یناثلا و  قیرفلا  یلع  هرئادـلا  تناک  کیلامملا و  و 
لبالا و نم  تاناویحلا  لوقبلا و  رضخلا و  هکاوفلا و  بوبحلا و  هریثک  اقباس  تناک  نوعاطلا و  ءادب  افلأ  هطسوتملا 20  نورقلا  یف  اهیف 

ناطحق برع  نم  اهناکس  ناک  دنهلا و  نمیلا و  یلا  زاجحلا و  یلا  باذیع  نم  باذیع و  یلا  اهتاحاو  نم  لصوتی  ناک  منغلا و  رقبلا و 
جرخف نیملسملا  نم  اعمج  لتق  ناوسأ و  یلع  هبونلا  کلم  راغأ  هیرجه  هنس 344  یف  و  شیرق ..  برع  نم  رصم و  هعیبر و  نب  رازن  و 
نونامث ناوساب  ناک  يزیرقملا  لاق  و  هلاجر ..  نم  هدع  رسأ  هبونلا و  کلمب  عقواف  رـصم  رکـسع  یلع  ناک  يذلا  نزاخلا  هّللا  دبع  هیلا 

هعیبر نم  زنکلا  ونب  ناوسا  رغثب  ناک  نیخرؤملا و  افرشلا و  نم  ریثک  عرشلا و  لسر  نم  الوسر 
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هلودلا تضرقنا  املف  هیلع  نادوسلا  هبونلا و  موجه  نم  رغثلا  ظفحل  نوفظوم  جالسلا  نولمکم  رکـسعلا  نم  لاجر  نوحودمم و  ءارمأ 
نم اهیف  ناک  نم  رـسأ  اهمـساب و  هامـسملا  هریزجلا  یف  ناوسأ  هاـجت  لزن  ریفغ و  مج  یف  هبونلا  کـلم  راـسف  کـلذ  لـمهأ  هیمطاـفلا 
ذنم نحملا  تناک  نأ  یلا  بورح  هدع  ناوسا  هالو  عم  مهل  عقو  اریبک و  اداسف  اودسفأ  زنکلا و  دالوأ  رغثلا  یلع  یلوتسا  مث  نیملـسملا 

هنس 815 یف  مث  لاو  ناوسا  هنیدم  یف  ناطلسلل  قبی  مل  ناوسا و  رغث  نع  هنطلسلا  دی  تعفتراف  دیعصلا  میلقا  برخ  هیرجه و  هنس 806 
هنیدـملا و روس  اومدـه  عیمجلا و  اوقرتسا  دالوالا و  ءاسنلا و  اوبـس  لاجرلا و  اولتق  مهومزه و  زنکلا و  دالوأ  تبراـح  هراوه و  تفحز 

هنیدملا هذه  اهرمغ و  ناوسأ و  ممر  رـصم  دالب  لوالا  میلـس  ناطلـسلا  حتف  امل  مث  اهب  نکـس  ابارخ ال  هنیدـملا  نیکرات  یبسلاب  اوضم 
ضرع دحاو و  لیم  لوط  یف  یه  ناوسا  هریزج  و  بالقنالا ..  موی  امامت  اهنم  لوزی  لظلا  داکی  کلذل  ناطرسلا و  طخ  نم  ادج  هبیرق 

اهنم همیدـق  راثآ  هلمج  اهیف  دـجوی  نیرـشعلا  هعـساتلا و  هلودـلا  نم  هنعارفلل  ارقم  هریزجلا  هذـه  تناک  ناوسا  هلابق  هعقاو  لـیم  فصن 
هینانوی و تاباتک  اهیلع  هیفزخ  عطق  هدع  میدق و  يرـصم  عارذ  هبرخ و  لکایه  هدع  اهنم  هناضیف و  دـنع  لینلا  عافترا  هب  فرعی  سایقم 

هانرکذ ام  ریغب  ناوسأ  لصالا  یف  فنصملا  رکذ  دق  کلذ و  ریغ  ردسلا و  توتلا و  لخنلا و  اهیف  رثکی  هرضن  هبصخ  ناوسا  هبرت 

[ جوسإ ]

هجرد و 20 نیب 55  اهعقوم  هریزج  هبش  جورن  عم  اهنم  فلأتی  هیلامشلا  ابوروأ  یف  هکلمم  ندیوس * دیوس و  اهل  لاقی  نوکسف و  رسکب 
یقرشلا لوطلا  نم  قئاقد  قئاقد و 24 و 10  هجرد و 10  یلامشلا و 11  ضرعلا  نم  هجرد  هقیقد و 69 

روکذـملا و رحبلا  اقرـش  کیطلبلا و  رحب  ابونج  كارج و  اکـسانوج  یبرغلا  بونجلا  نم  جورن و  اـبرغ  الامـش و  اهدـحی  اهدودـح .. 
اهلوط مظعم  ضیرع  قیرط  امهنیب  ایفانیدنکس  لابج  هلسلس  مظعمب  جورن  نع  هلصفنم  یه  هدنالنف و  یقرشلا  لامشلا  نم  اینوب و  جیلخ 

لیم اهضرع 200  لدعم  الیم و   970

اهنم یبونجلا  مسقلا  جورن و  یف  عقاو  اهنم  عفترملا  مسقلا  مظعم  ایفانیدنکس  هریزج  هبـشل  يرقفلا  دومعلاک  یه  هلـسلس  اهنم  اهلابج .. 
ضرع یف  املتیلوس  لابج  اهنم  جورن و  یف  هلک 
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جوـسإ و ههج  یف  همئاـن  جورن  ههج  یف  همئاـق  یه  جورن و  جوـسإ و  نیب  هکرتـشم  هـجرد  ضرع 63  یف  لیفلـس  لاـبج  هجرد و   67
کلت ذخأت  مث  مدق  فلأ  اهعافترا  العأ  هعفترم  ممق  انایحأ  اهللختی  مدـق  فالآ  هعبرأ  وحن  اهعافترا  داجن  جوسإ  ههج  یف  اهنم  فلأتی 

رحبلا هاواسم  یلا  یجیردتلا  ضافخنالا  یف  داجنلا 

ایسور یف  افینوأ  اغودال و  یتریحب  ادع  ابوروأ  تاریحب  ربکأ  یه  عبرم و  لیم  فلأ  رشع  هعبرأ  هحاسم  یطغت  هریثک  اهتاریحب .. 

لاد رهن  رهنالا  هذه  ربکأ  رالن و  رهن  ادع  ام  انیثوب  جیلخ  یلا  قرشب  ابونج  لابجلا  هلسلس  نم  يرجی  اهمظعم  رهنأ  هلمج  اهیف  اهراهنأ .. 
ناتئام و هلوط  يذلا  نامرجنا  رهن  اهنم  رظنملا و  هجهب  قئادـح  هب  طیحی  هبـصم  برق  میظع  لالـش  هل  اینثوب و  جـیلخ  یف  بصی  يذـلا 

هبصم نم  الیم  نیتس  هریسم  یلع  هتانولوط  هئامتس  اهلومحم  نفس  هیف  يرجت  الیم  نوعبرأ 

نم هئاـملا  یف  وحن 53  اهنم  هدـیجلا  یـضارالا  اکیلیـسلا و  نم  فلؤم  اهنم  ریثکلا  هباصخلا و  هلیلق  اـهتبرت  بلاـغ  اـهنداعم ..  اـهتبرت و 
یعرم اـهنم  هسمخ  هئاـملا و  یف  هبـصخلا 13  یـضارالا  نم  حـلفی  روخـص و  هرفقم و  لامر  یـضارالا  هیقب  اـهلک و  هکلمملا  هحاـسم 

لکینلا و تلبوکلا و  بهذـلا و  هضفلا و  اـیتوتلا و  دـیدحلا و  صاـصرلا و  ساـحنلا و  اـهنداعم  نم  و  تاـباغ ..  اـهنم  و 82  یشاوملل 
ایسینغملا

ءاتشلا یف  هجرد و  وحن 42  یه  هقیقد  هجرد و 20  ضرع 59  یف  ملهکوتس  یف  هطسوتملا  هرارحلا  نأ  الا  مومعلا  یلع  دراب  اهؤاوه .. 
ءاتـشلا 30 یف  هجرد و  هطـسوتملا 45  هرارحلاف  هقیقد  هـجرد و 42  ضرع 55  یف  دـنول  یف  اـمأ  هجرد  فیـصلا 62  یف  هجرد و   25
هجرد و ءاتشلا 22  یف  هجرد و  هقیقد 40  هجرد و 36  ضرع 60  یف  نولاق  یف  هطـسوتملا  هرارحلا  هجرد و  فیصلا 62  یف  هجرد و 

هرارحلاف امدق  نوعبرأ  هئامعبرأ و  فلأ و  هعافترا  ناکم  یف  هقیقد  هجرد و 30  ضرع 68  یف  هیسورلا  دودحلا  یف  فیصلا 58 و  یف 
طقف و نیرهـش  غلبت  هیجوسالا  اینویال  یف  فیـصلا  هدـم  هجرد و  فیـصلا 55  یف  طقف و  ناـتجرد  ءاتـشلا  یف  هجرد و  هطسوتملا 27 

هعاس نیرشع  نینثا و  غلبی  هلوطأ  انیروت  یف  فصن و  تاعاس و  سمخ  هراهن  رصقأ  افصن و  هعاس و  غلبی 18  ملهکوتس  یف  راهن  لوطأ 
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نسوسلا و نم  ریثک  دجوی  دالبلا  طساوأ  یف  جتارلا و  ربونصلا و  بشخ  نم  میظع  رادقم  اهتاباغ  یف  دجوی  اهتاعورزم ..  اهراجـشأ و 
رجـش ادع  ام  ادـج  هلیلق  ضرعلا  نم  هجرد 60  یف  ههکاـفلا  راجـشأ  رادردـلا و  نازلا و  نایدنـسلا و  ومنی  بونجلا  یف  فاصفـصلا و 

لوفلا و اـیبوللا و  هطنحلا و  ناـفوشلا و  عرزی  تاـهجلا  عیمج  یف  هرجـش و  وـمنت  اـملقف  ضرعلا  نم  هجرد 68  یلامـش  یف  اـمأ  زرکلا 
غبتلا عرزی  ملهکوتس  راوج  یف  اهلک و  دالبلا  یف  شمشملا  هیبونجلا و  میلاقالا  یف  صاجآلا  حافتلا و  دجوی  هطاطبلا و 

لیالا و بلعثلا و  بئذلا و  رمسالا و  بدلا  اهمهأ  ادج و  هلیلق  اهریغ  یلا  هبـسنلاب  جوسإ  تاناویح  اهکامـسأ ..  اهرویط و  اهتاناویح و 
ئطاش یلع  زوالا و  طبلا و  يزابلا و  نیهاشلا و  رـسنلا و  اهرویط  نم  و  باجنـسلا ..  بنرالا و  رتسدابلا و  رومـسلا و  لـعولا و  هنرلا و 

نم اریثـک  اورـضحتسا  بیرق  دـهع  نم  اذـل  يدر ء و  ریغـص و  هیلهـالا  تاـناویحلا  مظعم  هرثـکب و  هیئطاـشلا  رویطلا  دـجوت  کـیطلبلا 
تاریحبلا و راهنالا و  یف  كامـسالا  نم  دـجوی  مانغالا و  امیـس  ـال  اـهتیبرتل  هیمومع  تـالحم  تمیقأ  هلیمجلا و  هیبنجـالا  تاـناویحلا 

اهدیص یف  میظع  لافتحا  یلاهالل  هریثک و  عاونأ  روحبلا 

هلمج یلع  يوتحت  اهنم  لک  دنلرن و  دنلیفـس و  دنلتغ و  یه  هریبک و  ماسقأ  هثالث  یلا  حوسأ  مسقنت  اهتاعانـص ..  اهناکـس و  اهماسقأ و 
رمح هماقلا  لاوط  انیدکنسلا  لسن  نم  عرف  اهلهأ  اهیف و  هدیحولا  هنیدملا  یه  ملهکوتـس و  اهربکأ  هنیدم  اهندم 89  هلمج  تاعطاقم و 
هدم نم  ءاسن و  الاجر و  لماعملا  یف  هقاشلا  لاغـشالا  ءانبلا و  هحالفلا و  یف  نولغتـشی  نوحالف  مهرثکأ  طاشن  لهأ  هینبلا  ءایوقأ  نوللا 

سفن فلا  نیعبرأ  وحن  نینسلا  ضعب  یف  نیرجاهملا  ددع  غلبف  هیناکیرمالا  هدحتملا  تایالولا  یلا  هرجاهملا  یف  اوعرش  هلیوطب  تسیل 
نوطاعتی یلاهالا  نم  طسوتملا  فنـصلا  عبرلا و  نم  لقأ  یلا  نیرجاهملا  ددع  لقف  مهدـنع  هعانـصلا  تمدـقت  هریخالا  نینـسلا  یف  مث 

نم مهعنمت  مهتمظع  ثیح  ءارقف  مهرثـکأ  هلئاـع  هئامتـس  فلأ و  وحن  نوغلبی  مهنم  فارـشالا  لـماعملا و  نوریدـی  وأ  هراـجتلا  عاوـنأ 
اعبرم الیم   171 اهتحاسم 750 ، هیداعلا و  بابسالا  یطاعت 

نفسلا اهریغ و  هعونصملا و  نداعملا  تاراهبلا و  تاجوسنملا و  اهتادراو  مهأ  اهتراجت .. 
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محشلا یشاوملا و  بوبحلا و  نداعملا و  بشخلا و  اهتارداص  کلذ و  وحن  تاغابـصلا و  دولجلا و  ماظعلا و  تالآلا و  تابکرملا و  و 
نارطقلا قرولا و  تیزلا و  و 

مهدنع هفلؤم  هیبهذلا  دوقنلا  همیقلا و  هلیلقلا  دوقنلل  هیساحنلا  هیضفلا و  دوقنلا  لمعتست  بهذلا و  اهدوقن  ساسأ  اهـسیاقم ..  اهدوقن و 
هیزنوربلا دوقنلا  ساحنلا و  هضفلا و  نم  مهدنع  هفلؤم  هیـضفلا  دوقنلا  زنوربلا و  نم  هئاملا  یف  نم 10  بهذلا و  نم  هئاملا  یف  نم 90 

66 يواسی 235 ، یحوسالا  لیملا  و  ایتوتلا ..  نم  هئاملا  یف  دحاو  ریدصقلا و  نم  هئاملا  یف  ساحنلا و 4  نم  هئاملا  یف  نم 95  هفلؤم 
رشع یه  هبعکملا و  مدقلا  مهدنع  تاسیقملا  دحاو  عبرملا و  يزیلکنالا  لیملا  نم  يواسی 4387  عبرملا  لیملا  يزیلکنالا و  لیملا  نم 

عبرم طاریق  يواست 100  اهنم  لک  تاناک 

اهرادقم غلبی  اهتاهج  عیمج  یف  هرشتنم  هیدیدحلا  قرطلا  و  هیراجتلا ..  بکارملا  اهب  رخمت  هحالملل  عرتلا  نم  ریثک  اهب  دجوی  اهقرط .. 
مهتاغلب و نوملکتی  مهدـالب  یف  نونطاـقلا  هیدـیوسلا و  هغللا  هماـعلا  مهتغل  ارتمولیک و  فلأ  غلبت 19  هیقربلا  كالـسالا  لـیم و   3000

یلامـش یف  دـجوی  دوهیلا و  نم  کـیلوثاکلا و 2000  نـم  سفن  وحن 6000  اهیف  دـجوی  هیناتـستوربلا و  یه  هیمـسرلا  هماعلا  اـهتناید 
مهدنع هرـشتنم  فراعملا  اناجم و  يربج و  وهف  مهدـنع  میلعتلا  امأ  ناثوالا  نودـبعی  لهجلا  هوابغلا و  هیاغ  یف  هریغـص  لئابق  هکلمملا 

هنا یتح  مهدـنع  هباتکلا  هئارقلا و  فرعی  نم ال  دوجو  ردـنی  هباتکلا و  هئارقلا و  یف  ابوروأ  کلامم  یقرأ  اهنا  لیق  لب  اـمیظع  اراـشتنا 
زیرطتلا و هطایخلا و  هباتکلا و  هئارقلا و  یف  هعاربلا  هداهـش  نهیدیأب  نکی  مل  ام  لاجرلاب  ءاسنلا  نارتقا  زاوج  مدـع  مهتاماظن  هلمج  نم 
ملعم و فالآ  هتـس  وحن  نینـسلا  ضعب  یف  اهیف  نیملعملا  ددع  غلب  دق  ثانالا و  روکذلل و  هماع  هسردـم  وحن 8000  جوسإ  یف  دجوی 

غلبی ماظتنالا  هیاغ  یف  اهتیلام  هیبدأ و  هیملع و  تایعمج  هلمج  اضیأ  اهیف  هیفسلف و  هیبط و  هیبرح و  هیعانص و  سرادم  اضیأ  اهیف  دجوی 
تاهینجلا نم  نویلم  وحن 15  نویدلا  نم  اهیلع  کلذک و  اهفورصم  تاهینجلا و  نم  نییالم  سمخ  ایونس  اهداریا 

لوطسالاب فرعی  دحاو  لوطـسأ  اهل  نط و  فلأ  هیراخبلا 233  اهنفـس  لومحم  غلبی  هیراجت  هیرحب  اهل  هیبرحلا ..  هیراجتلا و  اـهتیرحب 
اهلومحم هیف  هعردم  هجراب  ربکأ  یکلملا 
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ملـسلا 40 هدم  یف  وه  هیبرحلا و  تامیلعتلا  لاتقلا و  یلع  مظنم  بردم و  اهـشیج  اناصح و  هوق 350  يزاوت  اهتوق  هتـالونوط و   1500
 .. هئام فین و  یلا  برحلا  هدم  هلاصیا  نکمی  لتاقم و  فلأ 

ریغ یف  هیلالقتـسا  هصاخ  تاماظن  امهنم  لکل  نأ  الا  هدـحاو  هکلمم  اعم  جورن  جوسإ و  نم  اهتموکح  فلأتت  اـهتاماظن ..  اـهتموکح و 
هیروتـسد و هموکحلا  حوسإ و  کلم  وه  دحاو و  کلم  امهیلع  هرـشابم و  جوسإ  مکحل  اهیف  هعبات  اهناف  هیـسایسلا  هیرکـسعلا و  رومالا 

هرواشملا هضوافملاب و  موزلم  هنکل  کلملا و  یف  هروصحم  هیئارجـالا  هوقلا  ثاـنالا و  نود  کـلملا  لـسن  نم  روکذـلا  کـلملا  ثری 
بقلت هیجراخلا و  هیلداعلا و  هراـظن  هضوفم  اـمهیلا  هلودـلا و  اریزو  اـهنم  نینثـال  لاـقی  ءاـضعأ  هرـشع  نم  فلؤملا  هروشملا  ناویدـل 
ناوید ءاضعأ  هیلخادـلا و  هینیدـلا و  هیلاملا و  هیبرحلا و  هیرحبلا و  هراظن  مهنم  هسمخ  یلا  ضوفت  هلودـلا و  يریـشمب  هیقاـبلا  هیناـمثلا 

هقلعتملا هموـکحلا  لـئاسم  عـیمج  هیراشتـسم  یلع  ضرعی  نأ  کـلملا  هداـع  نم  هموـکحلا و  لاـمعأ  نع  نوـلؤسم  اـمومع  هروـشملا 
عقتالا هجحلا و  هیلع  اومیقی  نأ  ءارزولا  یلع  بجی  تاماظنلل  فلاخم  لمعب  ماـق  اذا  هیـسایسلا و  هیبرحلا و  لـئاسملا  دـعام  هکلمملاـب 

نم هنیعم  هلاکو  کلملا  هرادا  یلوتی  حورت  یف  کلملا  بایغ  هدـم  یف  مهتمکاحمل و  فلأتی  سلجم  ماما  اومکاحی  مهیلع و  هیلؤسملا 
یلوتت ارصاق  ناک  وأ  هیبنجأ  دالب  یلا  رفاس  اذا  نیراشتـسم و  هثالث  ریزو و  وأ  یکلملا  مدلا  نم  ریمأ  نم  هفلؤم  نوکت  کلملا  فارطأ 

یمومعلا و سلجملا  اهنـسی  نیناوقلا  تاماظنلا و  نییجورن و  هرـشع  نییجوسإ و  هرـشع  نم  هفلؤم  هلاکو  نیتکلمملا  یف  کلملا  هرادا 
مهریغ و راجت و  نم  یلاهالا  سلجم  سوریلکالا و  سلجم  فارشالا و  سلجم  یه  هریغـص و  سلجم  هعبرأ  نم  افلؤم  اقباس  ناک  دق 

یف یلاهالا  نم  افلأ  نیثالث  لکل  یندـالاب و  رخـآلا  یلعـالاب و  فرعی  امهدـحأ  نیمـسق  یلا  مسقنم  وهف  نـآلا  اـمأ  نیحـالفلا  سلجم 
هباختنا لبق  هل  نوکی  نأ  طرـشب  هنـس  نم 35  رثکأ  رمع  یف  بترم  نود  نم  نینـس  عست  هدـمل  بختنی  دـحاو  وضع  یلعـالا  سلجملا 

نم 131 فلؤم  سلجملا  اذـه  لایر و  رادقمب 4000  يونـس  لوخدم  لایر و  يواست 80000  كالمأ  لقالا  یلع  نینـس  ثالث  هدمب 
هرشع لکل  نیحالفلا و  تاعطاقم  مهبختنت  ندملا و 140  مهبختنت  مهنم 58  اوضع 
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افلأ و نیعبرأ  اهناکـس  ددـع  ناک  اذا  دـحاو  وضع  نیحالفلا  تاـعطاقم  نم  هعطاـقم  لـکل  دـحاو و  وضع  ندـملا  ناکـس  نم  فـالآ 
هریل اهتمیق 333  ضارأ  وأ  هریل  اهتمیق 560  هتباث  كالمأ  هل  ناک  هنس و  رمعلا 21  نم  غلب  یجوسإ  لک  نیعبرالا و  زواجت  اذا  ناوضع 
مهنم غلب  نم  نیبـختنملا و  نم  نوکی  نأ  هل  قـحی  هریل  يواست 45  هیریمأ  الاومأ  عفدـی  ناک  وأ  نینـس  سمخ  لـبق  هتزوح  یف  تلخد 

هباختنا نکمی  لقالا  یلع  هدحاو  هنسب  باختنالا  نمز  لبق  اهرکذ  مدقتملا  طورشلا  نیب  عمج  هرمع و  نم  نیرـشعلا  هسماخلا و  هنـسلا 
هعبرالا هدم  نع  مهل  عفدت  هریل  هردق 67  بترم  ءاضعالل  نینـس و  ثالث  روکذملا  سلجملل  هیوضعلا  هدـم  یندالا و  سلجملل  اوضع 
عمتجی هنـس  لـک  یف  مث  هلودـلا  هنیزخ  نم  نوکی  روکذـملا  عفدـلا  اـبایا و  اـباهذ و  فیراـصملا  عم  سلجملا  اـهیف  مظنی  یتلا  رهـشأ 

یه سلجملا و  مائتلا  دـعب  هنـس  لک  فلؤت  نجل  هیماظنلا  لئاسملا  ررقت  هلباقلا و  هنـسلل  جرخلا  لخدـلا و  هحئال  ناررقی  ناـسلجملا و 
نم فلؤت  جرخلا و  لخدلا و  هحئال  هنجل  هیناثلا  نیـسلجملا  نم  لک  نم  ءاضعأ  هرـشع  نم  هفلؤم  یه  نیناوقلا و  هنجل  یلوالا  سمخ 
نم فلؤت  هیئاـضقلا و  هنجللا  هعبارلا  سلجم  لـک  نم  ءاـضعأ  هرـشع  نم  فلؤت  بئارـضلا و  هنجل  هثلاـثلا  سلجم  لـک  نم  اوضع   12
نأ نیناوقلا  هنجلل  قـحی  سلجم و  لـک  نم  ءاـضعأ  هیناـمث  نم  هفلؤـم  یه  کـنبلا و  هنجل  هسماـخلا  سلجم  لـک  نم  ءاـضعأ  هیناـمث 
قح اضیأ  یمومعلا  سلجملل  هیـساسالا و  دالبلا  نیناوقل  هفلاـخم  لاـمعأ  مهنم  ردـص  اذا  هکلمملا  يرومأـم  رباـکأ  ءارزولا و  مکاـحت 

ددـجی اوضع  نم 48  هفلؤم  هنجل  باختنا  نیناوقلا و  ذاـفنا  یف  نیرومأـملا  ءاـضقلا و  هظحـالمل  اـماع  ـالیکو  لـعجی  عّرـشم  باـختنا 
ءاضعأ هتس  نم  هفلؤم  هنجل  مأ ال و  مهبصانم  یف  اوتبثی  نأ  یلاعلا  هیلدعلا  ناوید  ءاضعأ  قحتسی  له  ررقت  نینـس و  ثالث  لک  اهباختنا 

یغبنی اهلطبی  وأ  فارـشالا  قوقح  ریغی  نأ  هنأش  نم  ماظن  لک  تاعوبطملا و  هیرح  یف  ماعلا  لیکولا  عم  رظنلل  کلذک  مهباختنا  ددجی 
لطبی نأ  کلملل  ماع و  یـسئانک  عمجم  هقداصمب  الا  ررقت  وأ  نیدلا  تاماظن  ریغت  فارـشالا و ال  نم  فلؤم  سلجم  هیلع  قداصی  نأ 
ایـضاق رـشع  هتـس  نم  فلؤم  وـه  یلعـالا و  سلجملا  یلع  يوـتحت  هیلدـعلا  هراـظن  و  یموـمعلا ..  سلجملا  نم  رداـص  هاـش  رارق  يأ 

یف دـجوی  مهتاوصأ و  نم  نیتوص  هلزنمب  هتوص  ناک  مهعم  کلملا  سلج  یتم  کلملا و  مساب  نوضقی  مه  نیمـسق و  یلا  نیمـسقنم 
هکلمملا
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يذلا ماعلا  لیکولاب  هبـشأ  وه  ماکحالا و  هرادا  هظحالمل  اماع  الیکو  کلملا  نیعی  سـسق و  ابلاغ  اهؤاسؤر  هذه  ریغ  هریغـص  سلاجم 
یمومعلا سلجملا  هبختنی 

نم هیرطـضم  امئاد  یهف  لامـشلا  یف  اـهل  اـهتمخاتمل  ایـسور  فرط  نم  هددـهم  اهدودـح  هیناـثلا و  هقبطلا  لود  یناـث  یه  اهتـسایس .. 
عیمجل هملاسم  یه  لالقتـسالا و  لاصفنالا و  یلع  نیمزاعلا  جورن  یلاهأ  نم  هبـسحتم  یه  ماودـلا  یلع  بارطـضالا و  لـک  اهتوادـع 
جوسا لالقتـسا  سمت  هتبلاف  لودلا  نم  هلود  یلع  ایـسور  ترـصتنا  برح و  تعقو  اذا  هنال  یـصوصخ  عونب  ایناملا  فطالت  لودـلا و 
ایناملا یـضری  اذه ال  نا  مولعم  ابوروأ و  لامـش  یف  میظع  شطب  تاذ  هکلمم  نوکت  یتح  كرمنادـلا  یلا  اهمـض  وأ  اهکالتمال  اضیأ 

اهکالمأ یلع  هظفاحملا  اهدارم  هیاغ  لب  رامعتسالا  یف  دصق  اهل  سیل  هوجولا و  نم  هجوب 

اریبک امسق  اودجو  نییجوسالا  هبزح  عم  دالبلا  کلت  نیدوأ  لخد  امل  هنا  الا  تافارخب  نوحـشم  لوهجم و  میدقلا  اهخیرات  اهخیرات .. 
ریثکلا ّدر  يواسنرف و  ابهار  جوساراز  هیرجه  هنس 214  یف  هروصحم و  تناک  هکلمم  نیدوأ  أشناف  اهیلع  اوبلغت  دق  طوقلا  دی  یف  اهنم 

بورحلا تاعزانملا  ناف  هرواجتملا  ممالا  نیب  نوکی  ام  نییجوسالا  طوقلا و  نیب  ناک  و  هینارـصنلا ..  یلا  ناثوالا  هدابع  نع  اهلهأ  نم 
تحتف خیراتلا  کلذ  یف  هیرجه و  هنس 648  یف  اکلم  بّصن  يذلا  رامیدلو  دهع  یف  الا  مهداحتا  متی  مل  نورق  هدع  امهنیب  ترمتـسا 
هیلاتلا هنسلا  یف  داشرلا و  نس  نود  ناک  جوسال و  اکلم  کمس  سونغم  سلج  هنس 678  یف  هیحیسملا و  هنایدلا  اهیف  ترشن  هدنالف و 

هلحم میقأ  علخ و  مث  كرمنادـلا  کـلم  رامیدـلو  تنب  اـتبرغ  رمب  جوزتلا  یلع  وکاـه  هنبا  لـمح  جورن و  هکلمم  تخت  یف  همأ  فّلخ 
هیرجه هنـس 800  یف  هیلع و  هیف  هرئادـلا  تناـک  برح  جورن  كرمنادـلا و  یتـکلم  نیب  هنیب و  يرج  هنـس 765 و  غربلکم  فأ  تربلا 

دعب مث  ناک  ام  هرهـشلا  نم  اهل  ناک  كرمنادـلا و  جورن و  جوسال و  هکلم  اتیرغرم  تلعج  راـملک و  داـحتاب  فورعملا  داـحتالا  ررقت 
دحأ هصاو  فاتـسوغ  ماق  هیرجه  ماع 927  یف  كرمنادلا و  هکلمم  نم  أزج  تداع  هلیوطب  تسیل  هدـم  دـعب  جوسا و  تلقتـسا  اهتوم 
عئاقو دـعب  برحلا و  اوراثأ  هوبلف و  نییکرامنادـلا  ملظ  نم  اصلخت  هروثلا  یلا  نییجویـسلا  یعد  نیمدـقالا و  نییجوسلا  كولملا  ءانبأ 

( لوأ مجنم  - 35  ) هصاو فاتسوغ  اوماقأ  مهلالقتسا و  اوزاح  نییکرمنادلا و  یلع  اورصتنا  هلیوط 
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هریخالا و یلع  رصتنا  انیولوب و  ایـسور و  براح  يذلا  وه  هیرجه و  ماع 1020  فلودأ  فاتـسوغ  هنبا  هفلخ  هتوم  دعب  مث  مهیلع  اکلم 
اهمایأ یف  تلصح  انیتسیرک و  هتنبا  هتفلخ  مث  هتطلس  فعضأ  نیترم و  اینامرج  ناطلس  دنایندرف  روطاربمالا  براح  مث  هدالب  یلا  اهمض 

سلج يذلا  رـشع  یناثلا  سولراک  هلئاعلا  هذه  كولم  نم  رهتـشا  نمم  و  نییجوسالل ..  اهیف  رـصنلا  ناک  كرمنادلا  عم  بورح  هدـع 
ارارم اهیلع  رـصتنا  هدـض و  هدـحتملا  كرمینادـلا  انیولوب و  ایـسور و  براـح  اـماع و  رـشع  هسمخ  هرمع  ناـک  هکلمملا و  تخت  یلع 
أجتلاف ربکالا  سرطب  هیلع  رـصتنا  ایـسور و  هتبراـح  هیرجه  ماع 1121  یف  ارادـتقا و  هوق و  هنطلـسلا  نع  اـنیولوب  کـلم  عفد  هدـیدع و 

یلع سلج  هنـس 1165  یف  برحلا و  کلت  یف  الیتق  تاـم  جوربلا و  براـح  ماع 1130  یف  هنا  مث  هیلعلا  هلودـلا  یلا  اذـه  سولراـک 
يواسنرفلا تودـنرب  لاشراملا  ینبت  لسن  هل  نکی  مل  ثیح  رـشع و  ثلاثلا  سولراک  هدـعب  هفلخ  مث  کیردرف  فلودأ  کلملا  یـسر 

مـساب روکذـملا  لاشراملا  هفلخ  تاـم و  مث  جوسا  هکلمم  یلا  جورنلا  هکلمم  تمـضنا  هماـیأ  یف  هنـس 1230  یف  هل و  ثیرو  نوـکیل 
هنس 1289 یناثلا  راکسا  هفلخ  مث  لوالا  راکسا  هفلخ  مث  ماع 1234  یف  رشع  عبارلا  سولراک 

[ دوسا ]

نم لصتم  وه  ایکرت و  برغلا  بونجلا و  نم  ایـسور و  قرـشلا  لامـشلا و  نم  هدـحی  ابوروأ  ایـسآ و  نیب  عقاو  رحب  وه  دوسالا * رحبلا 
ارمرم و رحب  هینیطنطـسقلا و  هطـساوب  طسوتملا  رحبلاـب  یبرغلا  بونجلا  نم  هعلق و  یکی  زاـغوب  هطـساوب  قرزأ  رحبب  یقرـشلا  لامـشلا 

هجرد هقیقد و 46  هجرد و 50  یقرشلا و 40  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 50  هقیقد و 41  هجرد و 25  نیب 27  هعقوم  لیدنردلا ..  زاغوب 
طخلا دنع  لیم  هئامعبرأ  وحن  هضرع  مظعم  لیم و  هئامعبس  برغلا  یلا  قرـشلا  نم  هلوط  مظعم  و  یلامـشلا ..  ضرعلا  نم  هقیقد  و 45 

عبرم و لیم   180 وحن 000 ، هحطـس  هحاسم  و  فین ..  لیم و  یفلأ  هلحاس  هحاـسم  و  راـهنلا ..  فصن  طوطخ  نم  نیثـالثلا  دـحاولا و 
یف اههایم  هیف  غرفت  یتلا  ضرـالا  هحاـسم  اـهریغ و  نود و  رهن  غوب و  رهن  هنوطلا و  رهن  اـهنم  اـبوروأ  راـهنأ  نم  رهنأ  هلمج  هیف  بصی 

هحاسم ربکأ  همیدقلا  رـصعالا  یف  ناک  رحبلا  اذه  نا  هیجولویجلا  هلدالا  ضعب  هدیفت  امم  و  عبرم ..  لیم  نویلم  نم  لقأ  غلبت ال  ابوروأ 
هیف بهت  یتلا  حیرلا  نآلا و  هیلع  وه  امم 
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هریزغ راطمأ  مویغ و  ابلاغ  اهنع  أشنیف  هبوطر  هنآلم  نوکت  کلذب  هعساو و  هیماجآ  ضرأب  هّرام  هیتأت  یه  هیقرشلا و  هیلامشلا  حیرلا  یه 
رثکأ لطت و  مل  نا  ررـضلا و  نم  ولخت  هدیدش ال  فصاوع  یلا  لوحتتف  هیف  بهت  هدیدشلا  حـیرلا  تناک  هروصحم  ههایم  تناک  امل  و 

روخـصلا و نم  هیلاـخ  هطـساوأ  هئطاوـش و  ناـف  رحبلا  هـئیه  تالیهـست  هیوـجلا  بعاـصملا  هذـه  لـباقی  ءاتـشلا و  لـصف  یف  اهثودـح 
هفاسم 30 یلع  هعقاولا  تنیرس  هریزج  الا  رحبلا  اذه  یف  سیل  رطخلا و  نم  هنمآ  هیف  نفسلا  یشمت  وسرت و  کلذل  هیلمرلا و  تاعمجتلا 

تلعج هبیرق  هدـم  نم  هلوهأم و  ریغ  هلیوط  انورق  ترقتـسا  مث  لکیه  تاذ  هسدـقم  هلوهأم  امیدـق  تناک  دـق  هنوطلا و  بصم  نم  الیم 
هبش اهتلمج  نم  هیلامشلا و  ههجلا  یف  عقاو  دوسالا  رحبلا  رئازج  هبش  ربکأ  هرانم و  اهیف  تلعج  هیواسنرفلا و  هیزیلکنالا و  نفـسلل  اطحم 

هقمع ربس  دق  ادـج و  میظع  هنم  طسوتملا  مسقلا  یف  وه  هحابالا و  یلا  ئطاوشلا  نم  جردـتی  روکذـملا  رحبلا  قمع  و  میرقلا ..  هریزج 
رهنالا نم  هیف  بصت  یتلا  هایملا  رمالا  هیاغ  امنا  رزج و  دم و ال  رحبلا  اذـه  یف  سیل  هیلع و  فوقولا  نکمی  ملف  امدـق  اهلوط 960  هلآب 
هایملا طغـضت  هروکذملا  تارایتلل  هدعاسم  حایرلا  تناک  اذا  هینیطنطـسقلا و  زاغوب  وحن  اهلک  هجتت  هدیدش  تارایت  هیف  ثدحت  هریبکلا 

تارایتلا هذـه  نا  هرخأتملا  هنمزألا  یف  تبث  دـق  رهـشأ و  هدـم  رحبلا  جراخ  ءاقبلا  یلا  نفـسلا  رطـصتف  دـیدش  فنعب  قیاـضملا  طـسو 
رحبلا ءاوهل  سیل  و  دوسالا ..  رحبلا  لخاد  یلا  ادـج  هفینع  هوقب  ریـسی  یلفـس  راـیت  یلع  امدـق  قمع 120  یف  فشکتـسا  معن  هیحطس 

یتلا هیلامـشلا  حایرلا  وه  کلذ  یف  ببـسلا  اهیف و  عقاولا  ضرعلا  هجرد  یلا  هبـسنلاب  ادـج  دراـب  اـبلاغ  وه  لـب  لادـتعا  هجرد  دوسـالا 
هندـم مظعأ  یه  اّسدوأ و  هلحاـس  یلع  هعقاولا  ندـملا  مهأ  دـمجتلا و  عیرـس  وه  سوناـیقوالا و  حـلم  نم  لـقأ  هحلم  و  هیف ..  فصعت 
رحبلا لحاوس  ثداوح  و  نوزبارط ..  بونیـس و  یتوب و  اـبانا و  اـفک و  لوبتـسبس و  هیناـمثعلا و  عـالقلا  ربکأ  یه  هنراو و  هیراـجتلا و 

نییطنزیبلا و سرفلا و  لود  نم  لک  اهب  ماق  یتلا  هیخیراـتلا  ثداوحلا  اهحـصأ  نم  هیفارخ و  اـهبلغأ  خـیراوتلا  یف  هروکذـملا  دوسـالا 
قرـشملا و یلا  برغملا  نم  اولقتنا  نیذلا  نیینامورلل  ازکرم  يدالیملا  رـشع  سماخلا  نرقلا  یلا  نیطنطـسق  دهع  نم  ناک  و  كرتلا .. 

نوزاتجی ابوروأ  یلاهأ  نم  مهریغ  اونج و  لهأ  ناک  حلاصلا  اجرلا  سأر  فاشتکا  لبق 
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تهتنا یتلا  سیراب  هدهاعم  نکل  هیبرحلا و  اهترادإ  تحت  هلعج  نفسلا و  رورمل  اعنم  هباوبأ  قالغإ  ایـسور  تلواح  دق  دنهلا و  یلا  هنم 
هیف لوخدلا  نم  هیبرحلا  جراوبلا  تعنم  هتدایح و  تررقت  هیراجتلا و  نفـسلا  عیمجل  هباوبأ  تحتف  هیرجه  هنس 1223  میرقلا  برح  اهب 
هیلا تلـسرأ  ایـسور و  نیب  اهنیب و  برحلا  باشتنا  دنع  هیلعلا  هلودلا  هترـصح  هنس 1294  هنـس 1287 و  تلطبأ  هدهاعملا  هذه  نأ  الا 

هلحاوس یلع  هعقاولا  هیسورلا  ندملا  همجاهمل  اشاب  تربوه  هیرحبلا  ریمأ  هدایق  تحت  اهلوطسا 

[ دوسأ ]

هیالو اقرش  هنـسوب و  هیالو  الامـش  اهدحی  ایردا ..  رحب  نم  برقلاب  ابوروأ  یف  هزاتمم  هراما  غاط * هرق  هیکرتلاب  همـسا  دوسالا و  لبجلا 
همـسن و فلأ  هئامثالث  اهناکـس  ددـع  و  اعبرم ...  ـالیم  اهتحاسم 3670  کیتایردال ..  ارحب  اـبرغ  هردوقـشا و  هیـالو  اـبونج  هوصوق و 

مظعأ لوهسلا  هلیلق  هیرانیدلا  بلالا  لابج  لسالس  اهب  رمت  هلحاق  هیلبج  اهضرأ  هبلاقص  مهمظعم  رتمولیک  لک  یف  یبسنلا 33  مهددع 
هریحب یف  بصی  يذـلا  اجاروم  ریهن  اهربکأ  هریغـص  راحب  اههایم  مدـق و  فالآ  یلا 8  فالآ  نم 5  هعافترا  روتیم  رود  لبج  اـهلابج 
هعارز یف  اهلهأ  ذخأ  بیرق  دهع  نم  اهیـضارأ و  رارقال  ادـج  هرخأتم  هلمهم و  اهتعارز  اهنم و  یقرـشلا  بونجلا  یلا  هعقاولا  هردوقـشا 

اطاطبلا و هرذـلا و  اهتالـصاح  مهأ  نامرلا و  زوللا و  صاجآلا و  نیتلا و  اضیأ  اهیف  عرز  لاـبجلا و  يرذ  یف  نوتیزلا  راجـشأ  مورکلا و 
ءادـشأ موق  اهلهأ  لابج و  حفـس  وأ  تاضفخنم  یف  اهلک  يرقلا 310  نم  اهب  ادـج و  هفیعـض  اهتراجت  رکذـت و  اهب ال  عئانـصلا  غبتلا و 

مهئاسن و فئاظو  نم  مهدـنع  هقاشلا  لامعالا  عرزلا و  ثرحلا و  مهتعانـص  هناـشخلا  نم  هیاـغ  یف  راـکفالا  نودـماج  عاـبطلا  ظـالغ 
دولج نم  هیذحأ  نوسبلی  ءارمح و  شیبارط  بکرلا و  دـحل  هیواسملا  ءاضیبلا  وأ  ءارفـصلا  هتبعألا  نوسبلی  مهعابطأ  هئیهک  مهتاسوبلم 

رکسلا هوهقلا و  عمـشلا و  تیزلا و  دیدحلا و  ساحنلا و  حلملا و  غبتلا و  لیخلا و  ضعب  هیـشاملا و  مهتادراو  هغوبدملا و  ریغلا  نارینلا 
قاروأ بشخلا و  ددقملا و  محللا  ریزنخلا و  نأصلا و  محل  مهتارداص  رومحلا و  عاونأ  شیبارطلا و  هیذحالا و  جاجزلا و  هحلسالا و  و 
هئارقلا فرعی  يذلا  مهنم  ردانلا  دجوت و  نأ ال  داکت  اهفراعم  ریرحلا و  نم  لیلق  ههکافلا و  لسعلا و  هحلمملا و  كامسالا  راجـشالا و 

هیرصعلا مولعلا  نع  الضف  هباتکلا  و 
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اذه ناک  و  ادـبأ ..  یبنجأ  مالک  اهلخدـی  مل  اهلاح  یلع  هیقاب  هیقالـس  مهتغل  .نابهرلا و  سوسقلا و  مهیلا  اهیقلت  هینید  رابخأ  ضعب  الا 
نم دتمت  يرجهلا  نماثلا  نرقلا  یف  تناک  یتلا  برسلا  هکلمم  نم  هیبرغلا  هیبونجلا  ههجلا  هنم  تفلأت  مث  ایریلیا  نم  امـسق  اقباس  لبجلا 

روکذملا لبجلا  یلا  اهئارمأ  دحأ  بره  یلاعلا و  بابلل  برسلا  تعضخ  امل  روکذملا  نرقلا  رخاوأ  یف  دوسالا و  رحبلا  یلا  ایردا  رحب 
یلا هتجوزب  راس  کلملا و  نع  لزانت  هیقدنبلا و  نم  هأرماب  جوزت  هئافلخ  نم  دحاو  رخآ  مث  هلیوط  هدم  هلودـلا  مواقی  یقب  لقتـسا و  و 

نرقلا لـئاوأ  یف  مث  هیکلملا  هیحورلا و  نیتطلـسلا  نیب  اوعمج  هعاـمج  هفلخ  مث  اـهالوتف  هفقاـسالا  دـحأل  دـالبلا  هرادا  اـکرات  هیقدـنبلا 
بقل دالبلل و  یندـم  ریمأ  هنأب  خرـص  يرخالا و  نع  نیتطلـسلا  يدـحا  لصف  اهـسفن و  هلئاعلا  نم  دـحاو  اهالوت  يرجهلا  رـشع  ثلاثلا 
بلط هتقوب  رفظی و  مل  نکل  هشیجب و  هیلع  هردوقـشا  یلا  موجه و  یـضتقا  هیلعلا  هلودـلل  هتـشوانم  ماودـل  ارظن  مث  لوالا  ولینادـب  هسفن 

يواسمنلاب و روهـشملا  اشاب  رمع  مهیلع  لمح  هنـس 1268  یف  و  لزت ..  مل  هشوانملا  نکل  ایکرت و  نم  مهتیاـمح  ایـسور  نم  نویلبجلا 
ددـجت مث  حلـصلا  ررقت  لاتقلا و  فک  هریغ  اسمنلا و  لخادـتب  هنأ  الا  میظع  قیـض  یف  لـبجلا  عقو  نیقیرفلا و  نیب  برحلا  نارین  تبش 

هرکذ مدقتملا  اشاب  رمع  راسف  هاصعلا  نویلبجلا  دعاسف  کسره  هروث  تثدح  اهیف  هنس 1278 و  یلا  کلذک  رمالا  یقب  اضیأ و  عازنلا 
بابلا هطلـسب  اهیف  فرتعا  هدهاعم  تدقع  لاحلا و  یف  عضخف  هلمـش  تتـش  لتاقم و  فلأ  نیثالث  نم  فلؤم  شیجب  هیناثلا  هنـسلا  یف 
کلذ رخاوأ  یف  تدقع  هنأ  الا  هیلعلا  هلودلا  یلع  برحلا  دوسالا  لبجلا  رهش  هنس 1292  یف  .اضیأ و  فالخلا  ددجت  مث  هیلع  یلاعلا 

کلامملا هیسورلا  رکاسعلا  تلخد  امل  مث  ماصخلا  ماد  لاتقلا و  دوسالا  لبجلا  دواع  هندهلا  ءاهتنا  دنع  مث  لاتقلا  فقوت  هنده و  رهشلا 
اهنم نکامأ  هدع  یلع  یلوتـسا  هلودلا و  دالب  نم  هرواج  ام  مجاه  هتکوش و  تیوق  سورلا  هعفادمل  هینامثعلا  هوقلا  تلوحت  هینامثعلا و 

بهذـملاب نونیدـتی  مه  و  هیلا ..  ضارأ  ضعب  هفاـضأ  عم  هلالقتـسا  ررقت  روهـشملا  رمتؤملا  داـقعنا  هیـسورلا و  برحلا  ماـمت  دـعب  مث 
عافدلل نودفتسم  مهلک  دالبلا  لالقتـسا  سمی  ثداح  ثودح  دنع  هرامالا و  سرح  يوس  مظنم  شیج  لبجلا  یف  سیل  یکذوثرالا و 

هرخدم ایسور  نم  اهل  هادهم  عفادم  ضعب  دیدجلا و  زرطلا  نم  حالس  اهیدلو  هدحاو  ادی 
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انایحأ هیسورلا  رصیق  هروشم  الا  هیأر  یف  هل  کیرش  ریمالا ال  يأرل  هضوفم  هقلطم  هدبتسم  هلقتـسم  هرامأ  اهتموکح  و  هجاحلا ..  تقول 
هنیتس و هنیدم  اهتمـصاع  و  اینابلا ..  یف  میدق  عمط  اهل  ایلاطیا و  برـصلل و  ددوتلا  اهیلع و  دامتعالا  هیـسور و  هروشم  عابتا  اهتـسایس  و 

روکذملا رحبلا  یلع  هیراجت  ءانیم  یه  ونیشلود و  ءانیم  اهندم  رهشأ  کیتایردالا و  لحاس  نم  برقلاب  هریغص  هیرق  یه 

( امهیلی ام  نیشلا و  هزمهلا و  باب  )

[ یتناشأ ]

ریغ هیبرغلا  هیقیرفأ  لحاوس  نم  اینغ  دالب  یف  هشحوتم  هکلمم  ءای * هرخآ  ءاتلا  رـسک  نونلا و  ناکـسا  هدودمملا و  نیـشلا  هلوأ و  حتفب 
تاجرد هجرد و 9  یلامشلا و  ضرعلا  نم  تاجرد  نیب 5 و 10  یه  بهذلا و  لحاس  هاجت  هعقاولا  دالبلا  اهنا  لیق  دودـحلا ..  هققحم 

غلبت یه  برغلا و  یلا  قرـشلا  نم  ارتمولیک  بونجلا و 311  یلا  لامـشلا  نم  ارتمولیک  اهنا 444  لیق  اـهتحاسم  و  یبرغلا ..  لوطلا  نم 
.همیکات .ناساوم و  اهنم  هکلمم   22

.هنوغأ .میموکا و  .میسا و  .میکا و  .هنایما و  .يواس و  .هرقند و  .لفوت و  .هزنروکأ و  و 

هریثـک دـالب  یه  ساـّموک و  اهتدـعاق  اـهریغ و  .هتنا و  میـسکا و  .هصرو و  .هبمغاد و  .ووـقن و  .هرقع و  .هنیمأ و  .یطنف و  .اـینوّلبأ و  و 
بهذـلا امیـس  نداعملا ال  هینغ  یه  نیرادـملا و  تحت  تبنتـست  یتلا  رامثالا  لوقبلا و  بوبحلا و  عاونأ  بلغأ  اهیف  تبنتـسی  بصخلا 

 .. جاعلا ربتلا و  اهتارداص  مهأ  اهریغ و  ونروی و  اّسوه و  اهتدعاق و  ساموک  نیب  هعـستم  هراجت  اهل  اهجارختـسا و  نولهاج  اهلهأ  نکل 
يروش و سلجم  اهل  قلطم و  یکلم  اهمکح  يدـنج و  فلأ  هئاـملا  نع  دـیزت  هیرکـسعلا  اـهتوق  نییـالم و  ثـالث  وحن  اـهیلاهأ  ددـع 

راعـشأ مهل  زاجملا و  هریثک  هقیـشر  مهتغل  ناقتاب و  مهدـنع  بوغرم  یقیـسوملا  ملع  تاعانـصلا و  یف  ریبک  قوذ  مهل  داوق و  سلجم 
كالمالا بحاص  هایاعر و  لکل  ثراولا  وه  مهدنع  کلملا  نونفلا و  عئانصلل و  هبسنلاب  هرخأتم  مهتلاح  نأ  الا  هفیطل  دیـشانأ  هریثک و 

نم لئامـشلا و  فیطل  هماقلا  نسح  هروصلا  لیمج  نوکی  نأ  طرـشب  نئـش  نمم  مهئاسن  جوزت  زاوج  هیکلملا  هلئاـعلا  تاداـع  نم  و  .. 
هیکلملا ثرإ  نا  مهدنع  کلملا  تاماظن  هلمج 
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کلذ یف  مهتراجت  دـبع و  فلأ  مهنم  ردـتقملل  دـجوی  امبر  هنا  یتح  دابعتـسالا  هریثک  مهتاداـع  هلمج  نم  هقیقـشلا و  نبـال  مث  خـألل 
هیلا راشملا  وه  مهدـنع  ءاسنلا  ریثکلا  لجرلاف  ءاسنلا  نم  راثکالا  اهیلع  لوعملا  مهتاداع  نم  طاطحنالا و  یف  هذـخآ  نآلا  اهنکل  همیظع 
نکل هریغب و  جوزتلا  اهلف  هربخ  عطقنا  تاونـس و  ثالث  اهنع  باغ  هأرماب و  مهدنع  جوزت  نم  نهفئاظو و  نم  لامعالاب  مایقلا  نانبلاب و 

وأ مهعیبی  هدالوأ  هئاسن و  یلع  کلملا  مکح  مهدنع  یناثلا و  جوزلا  نم  ول  اهعم و  نیذـلا  دالوالا  عم  اهعاجرتسا  قح  هل  هعوجر  دـنع 
نم بناجالا و  نع  تاـبوجحم  هجوز   3 یف 333 ، روصحم  مهددـع  نا  لیق  فولالا و  غلبت  کلملا  تاجوز  ددـع  ءاـش و  اذا  مهنهری 
الا مهدایعأ  یف  اصوصخ  هیرـشبلا  حئابذلا  هینیدلا  مهتابرق  نم  ناثوالا و  هدابع  هیمـسرلا  مهتناید  لتق و  هفدص  ول  نهنم و  هدحاو  يأر 

تام اذا  لتقلا و  نع  اضوع  هوقرغأ  لتقلا  هب  قحتـسا  هلئاعلا  هذـه  نم  ابنذ  فرتقا  نم  هداعلا و  هذـه  نم  هانثتـسم  اـهناف  هیکلملا  هلئاـعلا 
قاوسالا یف  نوقلطنی  هلهأ  نأل  هیمومع  هحبذملا  نوکتف  مهدنع  کلم  تام  اذا  هیرـشبلا و  نیبارقلا  نم  راثکالاب  همارکاف  ریبک  مهدنع 

اهلخد حئاس  لوأ  رـشع و  نماثلا  نرقلا  یف  دالبلا  هذـه  تفرع  دـق  دـیبعلا و  نم  اریثک  هربق  یلع  نوحبذـی  مث  هودـجو  نم  نوحبذـی  و 
نا اهببـس  ناکر  نینـس  سمخ  وحن  تماد  یتلا  هطنفلا  عم  مهبرح  دالبلا  هذه  یلاهأ  عئاقو  نم  نامـسوب و  یمـسملا  يدنلوهلا  حـئاسلا 

امهمیلـست و اوبأف  هنطفلا  نم  امهبلطی  هلوسر  کلملا  لسراف  هنطفلا  دالب  یلا  ابره  مهکلمل  هیزجلا  نوعفدـی  نیذـلا  ءارمالا  نم  نیریمأ 
اولعجف لـحاسلا  یلع  هعقاولا  وبماـنا  یف  هعلق  زیلکنـالل  ناـک  مهبهن و  مهدـالب و  برخ  اـفلأ و  نیرـشعب  کـلملا  مهازغف  لـسرلا  اولتق 

هتناـشالا ددـج  مث  مهنیب  حلـصلا  دـقع  یلع  يزیلکنـالا  مکاـحلا  اوربجأ  هعلقلا و  هتناـشالا  رـصحف  مهنومحی  هنطفلا و  اـهیلا  نولخدـی 
هدـم دـعب  مث  اهل  نیحتافک  دالبلا  کلتل  مهکلمت  قحب  يزیلکنالا  مکاـحلا  فرتعا  مهدـالب و  یلع  اولوتـسا  هنطفلا و  عم  اـیناث  برحلا 

يزیلکنالا مکاحلا  ماقف  اهودـسفأ  هیناث و  هرم  مهدالب  یلع  اولوتـسا  هتناشالا و  مهبراحف  هتناـشالا  برح  یلع  هنطفلا  زیلکنـالا  ضرح 
نیب مهنیب و  بورحلا  لزت  مل  مهدئاق و  لتق  زیلکنالا و  مازهنا  نع  رمالا  یلجنا  هدیدش و  هکرعم  نیقیرفلا  نیب  ترجف  مهتیامحل 
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کلذ نم  اناموف و  هدهاعم  مهنیب  تدـقعنا  هیرجه  هنـس 1291  یف  مث  هدیدش  الاوهأ  مهنم  اوساق  هلیوط و  هدم  نییدـنلوهلا  زیلکنالا و 
تاهجلا کلت  یف  مهتارمعتسم  یلع  نویدنالوهلا  زیلکنالا و  نمأتسا  تقولا 

[ هلیبشإ ]

قرـشلا نم  اهلوط  مایأ و  هعبرأ  امهنیب  هبطرق  هکلمم  یبرغ  یف  هکلمم  یه * ءادـفلا  وبأ  لاق  اضیأ  یناسبلا  لاق  و  لصالا ..  یف  اـهرکذ 
نم نا  نییوزقلا  مهنم  هعاـمج  رکذ  و  هطـسبنملا ..  هنیدـملا  هلیبـشإ  ینعم  ماـیأ و  هـسمخ  اهـضرع  لـحارم و  سمخ  وـحن  برغلا  یلا 

مهضعب لوقی  هیف  رمی و  مث  الیم  اهرهن 72  یف  دعصی  دملا  نا  ینابملا و  نسح  ءاوهلا و  لادتعا  اهنساحم 

هراث بلطی  هیطش  نم  باسناف  هصیمق  بیج  هیلع  میسنلا  قش 

هرازإ ءایحلا  نم  مضف  أزهاهحودب  مامحلا  قرو  تکحاضتف 

لاوحأ ووذ  اهلهأ  هجئار و  تاراجت  هدـیدع و  قاوسأ  اهب  حاسمت و  الب  لین  اهرهن  دـسأ و  الب  هباغ  اـهنا  هلیبشا  فرـش  مهـضعب  لاـق  و 
لثملا برـضی  اهلهأب  لیق و  هرماع  اهارق  نیتلا و  هلثم  الیم و  نیعبرأ  هلظ  یف  رئاـسلا  یـشمی  نوتیزلا  تیزلا و  مهرجاـتم  رثکأ  همیظع و 

 .. هعالخلا یف 

روک هلیبشال  يرقملا  لاق  و  هدـیرت ..  هیح  نأـک  یبص و  اـهعم  رمرم  نم  هیراـج  هروص  هلیبشأ  میلاـقأ  نم  هقلاـط  میلقأ  یف  دـجو  دـق  و 
قشمد و دـنج  ءاول  دـعب  هنمیملا  یف  مهؤلول  صمح و  دـنج  اـهلزن  هدـنجملا  روـکلا  نم  یه  هعینم و  نوـصح  هریثـک و  ندـم  هلیلج و 

لجر هلیبشا  ینب  نم  لوأ  نا  لاقی  و  رانید ..  هئام  رانید و  فلأ  ماشه 35  نب  مکحلا  مایأ  هلیبشأ  هیابج  تغلب  صمح و  تیمس  کلذل 
اهلبج اهـضرأ و  بیط  اـهتحاسب و  بجعأ  سلدـنالا  لـخد  اـمل  هناـف  رـصیق  یمـس  نم  لوأ  هنا  سیلوـت و  همـسا  لـیق  نابـشا و  همـسا 

هنیدملا طسو  یف  ینب  دلص و  رخـص  نم  راوساب  اهیلع  قدحأ  هنیدملا و  هیف  ماقأ  اناکم و  مظعالا  رهنلا  یلع  مدرف  فرـشلاب  فورعملا 
هیمور اهامـسف  هیمور  همـسا  همـسا و  نم  اهمـسا  اهل  قتـشا  سلدـنالا و  دـعاوق  مأ  اهلعج  نیوخالاب و  نافرعن  ناشلا  یتعیدـب  نیتبـصف 
اهلهأ اهنم  بره  اهحتف و  یتح  ارهشأ  اهرـصحف  احتاف  سلدنالا  ریـصن  نب  یـسوم  مدق  نأ  یلا  اهتمظع  اهنارمع و  یف  تیقب  سیلوت و 
ریسف نیملـسملا  نم  اهب  نم  اولتقف  تحتف  نأ  دعب  هدرام  اودصق  هنس 94 و  اهلهأ  عمتجا  مث  هیرجه  هنـس 93  کلذ  دوهیلا و  اهب  لزناف 

مهتنیدم کلم  مهرصحف و  زیزعلا  دبع  هنبا  یسوم  مهیلا 
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رافغلا و دبع  عم  اوجرخ  مهناف  يومالا  نمحرلا  دبع  یلع  هنـس 156  اوصع  اهلهأ  نا  ریثالا  نبا  رکذ  و  اهلهأ ..  نم  اهب  نم  لتق  هونع و 
رمع نب  کلملا  دـبع  همع  نبا  نمحرلا  دـبع  مهیلا  لسرأف  هینامیلا  نم  اـهب  نم  مهیلا  مضنا  اوعمجت و  هتعاـط و  نع  سبـالم  نب  هویح 
لهأ عمج  هقنع و  برـض  نهولا و  راهظا  یلع  هوبأ  همالف  هیبأ  یلا  عجرف  نیظقیتسم  مهآرف  هیمأ  هنبا  لسرأ  کلملا  دـبع  مهبراق  اـملف 

توملاف فویسلا  نوفج  اورسکأ  قمرلا  یقبت  همقل  یلع  دسحن  عقصلا و  اذه  یصقأ  یلا  قرشملا  نم  اندرط  مهل  لاق  هتـصاخ و  هتیب و 
هلیبشأ یلا  نمحرلا  دبع  راس  مث  همئاق  اهدـعب  هینامیلل  مقت  ملف  هلیبشأ  لهأ  هینامیلا و  مزهف  مهیدـیأ  نیب  لمح  اولعفف و  رفظلا  وأ  یلوأ 

امل هکلمم  اهدارفنا  هلیبشأ و  یلع  دابع  ینب  ءالیتسا  ناک  و  سبالم ..  نبا  هویح  راـفغلا و  دـبع  عم  ناـک  نمم  اریثک  اـقلخ  لـتق  157 و 
مث دابع  نبا  لیعمسا  نب  دمحم  مساقلا  وبأ  یـضاقلا  مهنم  اهیلع  یلوتـسا  نم  لوأ  هیرجه و  هنس 424  ءاسؤرلا  نیب  سلدنالا  تمسقنا 
امل مث  مهخیراوت  یف  روهـشم  وه  اـمک  هنـس 484  نیفـشات  نب  فسوی  مهنم  اهذخأف  دـمتعملا  هلود  تناک  نأ  یلا  هدـعب  هونب  اهثراوت 
اهب اهرهن و  یف  اودعـص  مهناف  هلیبشا  اوذـخأ  ام  لوأ  ناک  هرجهلل  سداسلا  نرقلا  طساوا  یف  سلدـنالا  هرکـسع  نمؤملا  دـبع  لـخدأ 

اهیلع يرج  دق  هدعب و  نم  هونب  اهتراوت  مث  هنس 541  کلذ  هعامج و  اهیف  لتق  هونع و  اهوکلم  ارحب و  ارب و  اهورصحف  نیمثلملا  شیج 
کلم ثلاثلا  ودننیدرف  اهیلع  یلوتسا  مث  ریثک  ئش  وزغلا  جئاتن  نم  کلذ  ریغ  راجشالا و  عطق  بهنلا و  بیرختلا و  نم  هلودلا  هذه  یف 
رهنلا هبطرق و  رهنب  اـضیأ  فورعملا  هلیبشا  رهن  اـمأ  و  ایلیفیـس ..  لوینابـسالا  دـنع  اهمـسا  هرجهلل و  عباـسلا  نرقلا  طـساوأ  یف  هلیطـسق 

سلدنالا ءارعش  ضعب  لوقب  دارملا  وهف  مظعالا 

هنانع ینثیّدملا  ثیح  هنم  فقوهرکب  رهنلا  یلا  یب  رداب  ّیلیلخ 

* هنایع دیرت  ینیع ال  ابابیاهئارو و  ناف  یحرالا  زجت  و ال 

[ دودشأ ]

سمخلا نیطـسلف  ندـم  يدـحا  یه  هلمهملا * نیـسلاب  دودـسأ  نآلا  اـهل  لاـقی  لاد و  هرخآ  هدودـمملا  لادـلا  مض  نوکـسف و  حـتفب 
قیرطلا فصتنم  یف  طسوتملا  رحبلا  نم  لایمأ  هثالث  هفاسم  یلع  هیبونجلا و  نیطـسلف  موخت  نم  ـالیم  هفاسم 30  یلع  اهعقوم  هدحتملا 

( لوأ مجنم  - 36  ) الیم هزغ 18  نع  دعبت  لهسلا  یلع  هفرشم  همکأ  یلع  افای  هزغ و  نیب  ابیرقت 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 352 

http://www.ghaemiyeh.com


282 ص :

لایمأ و هرـشع  وحن  امهنم  لک  نع  دـعبت  نالقـسع  نورقع و  نیب  اـضیأ  یه  بونجلا و  یلا  ـالیم  افای 21  نع  یقرـشلا و  لامـشلا  یلا 
كد هناف  کلملا  ایزع  نمز  یلا  اهیلع  ءالیتسالا  نم  نویلیئارسالا  نکمتی  مل  ادج و  هعینم  هیعیبط  هیعانص و  نوصح  تاذ  اقباس  تناک 

تایدودشأ ءاسن  مهذاختا  نییدودشالا و  مهتنکاسم  یلع  ایمحن  مهتکب  یبسلا  نم  دوهیلا  عجر  امل  اهضرأ و  یف  اندم  ینب  اهراوسأ و 
نیب هیمومعلا  قیرطلا  یف  اهعوقول  هبـسنلاب  تناک  دودشأ  هیمهأ  ایناربع و  هضعب  ایدودـشأ و  هضعب  راصف  مهناسل  طلتخا  کلذـب  ثیح 

نوجرس شویج  دئاق  ناترت  اهرصحف  نییرـصملا  نییروشالا و  هبراحم  یف  هدوصقملا  همهملا و  هطقنلا  یه  تناک  رـصم و  نیطـسلف و 
هقبسی مل  يذلا  راصحلا  کلذ  ناک  هنس و  اهراصح 29  دعب  رصم  کلم  اهذخأ  مث  هونع  اهحتتفا  دالیملا و  لبق  هنس 716  روشأ  کلم 

اهلوح و یتلا  يرقلا  قرحأ  اهقرحأ و  ناثانوی و  اـهیلع  لـمح  ناـمزلا  نم  هدـم  دـعب  مث  اـهتعانم  اـهتناصح و  یلع  اریبک  ادـهاش  لـیثم 
بارخ نیب  تلاز  مث ال  اهلاح  حلـصنا  تدیعأف و  نوینامورلا  اهیلع  یلوتـسا  نأ  یلا  هلیوط  هدم  هبرخ  کلذ  دعب  تیقب  اهلک و  اهلکایه 

همیدقلا راثآلا  ضعب  اهب  براقعلا  هریثک  هریقح  هیرق  نآلا  یه  نآلا و  یلا  رامع  و 

[ فرشأ ]

رزخلا و 300 رحب  نع  نیرتمولیک  دـعبت  ناریا  هکلمم  نم  ناردـنزام  هیالو  یف  هنیدـم  یه * اضیأ  یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  اـهرکذ 
هسمخ تاجرد و  سمخ  یلامـشلا و  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 50  نیب 36  هعقاو  یقرشلا  لامـشلا  یلامـش  یلا  نارهط  نع  رتمولیک 

ناک هنا  لاقی  هاش و  سابع  هانب  يذلا  یکلملا  ریبکلا  رصقلا  راثآ  اهیف  سفن و  فلأ  اهناکس 15  ددع  یقرشلا ..  لوطلا  نم  هقیقد  رشع 
همیدقلا اهترهشل  هبسنلاب  طاطحنا  یف  نآلا  یه  مامح و  هئامسمخ  اهلخاد  یف 

[ هیفرشأ ]

هیرق اضیأ  هیفرشأ  و  تیب * وحن 100  اهیف  بونجلا  یلا  قشمد  نم  نیتعاس  هفاسم  یلع  مجعلا  يداو  هیحاـن  نم  قشمد  ءاول  یف  هیرق  * 
و اتیب * اهیف 54  امیـسب  هماهلا و  نیب  یبرغلا  لامـشلا  یلا  هنیدـملا  نع  افـصن  نیتعاس و  دـعبت  يدرب  يداو  هیحان  یف  قشمد  یف  يرخأ 

یحاوض نم  یبونجلا  مسقلا  یلع  هؤاـم  عزوی  بلکلا  رهن  ءاـم  زیواوح  دـحأ  توـیب و  هدـع  هیف  توریب  یقرـش  یف  لـت  اـضیأ  هیفرـشأ 
هنیدملا
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[ روّشأ ]

کلاـمملا مظعأ  نم  تناـک  هلجد  یتفـض  یلع  هعقاو  ایـسآ  یف  همیدـق  هکلمم  ءار * هرخآ  ادودـمم  اددـشم  هیناـث  مض  هـلوأ و  حـتفب 
هیلع حون  نب  ماس  نب  روشأ  نم  ذوخأم  اهمـسا  نا  رهاظلا  و  یقرـشلا ..  اهفرط  یف  هعقاو  هیلعلا  هلودلا  کلامم  نم  نآلا  یه  همیدـقلا و 
نیب هعقاو  هریغـص  هعقب  یف  هرـصحنم  تناک  اهرمأ  لوأ  یف  اهنا  نونظملا  ناـمزالا و  فـالتخاب  ارارم  اهدودـح  تفلتخا  دـق  مالـسلا و 

دالبلا عیمجل  هلماش  تراص  یتح  اجیردت  عاستالا  یف  تذخأ  مث  يرسیلا  هلجد  هفض  یلع  اهرثکأ  لفـسالا  بازلا  رهن  بولقم و  لبج 
هقیقد هجرد و 30  یف 33  دادغب  ههج  یف  هعقاولا  دالبلا  لامشلا و  نم  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 30  یف 37  هینیمرأ  لابج  نیب  هعقاولا 

الیم و 100 نیب 350  افلتخم  اهـضرع  ناک  لیم و  وحن 500  بونجلا  یلا  یقرـشلا  لامـشلا  نم  اهلوط  مظعم  ناک  هیلع  بونجلا و  نم 
اهیقرـش روشأ و  یلامـش  یف  ناک  و  ابیرقت ..  ایلاطیا  هحاـسم  ردـقب  کـلذ  عبرم و  لـیم  نم 1000  رثکأ  اـهتحاسم  هلمج  نوکتف  لـیم 

لـسالسلا کلت  للختی  اهنم و  هعرفتم  سلطلا  رجحلا  نم  هضفخنم  لاـبج  لسالـس  مث  هخماـشلا  ناتـسدرک  هینیمرأ و  لاـبج  لـسالس 
کلذ رثکأ  نأ  الا  هریزجلاب  نآلا  فورعملا  لهسلا  دنع  یهتنت  هبرتلا  هدیج  هایملا  هریثک  دالب  اهولتی  مث  هبـصخم  هیدوأ  لوهـس و  هلمج 

یف يرسیلا و  هتفض  یف  اهنم  عقاولا  مسقلا  یف  رثکت  ینمیلا و  هلجد  هفض  یلع  اهنم  عقاولا  مسقلا  یف  هایملا  هلیلق  ءارحـص  مویلا  حبـصأ 
نیتئام نم  رثکأ  يرخأ  ههج  یف  ههج و  یف  للط  هئام  نم  اوحن  حایسلا  ضعب  اهنم  دع  همیدق  نکاسم  لالطا  لهسلا  اذه 

هنیدم اهندم  رهـشأ  کلذ و  ریغ  هدنیتیلیبرأ و  هیلـصالا و  ایروش  اهنم  ماسقأ  هدع  یلا  ءامدـقلا  نویفارغجلا  اهمـسق  اهندـم ..  اهتایالو و 
هعلق نآلا  یه  روشا و  دورمن و  نآلا  اهمسا  هلحلا و  مالـسلا و  هیلع  سنوی  یبنلاب  هیقاب  هفورعملا  لصوملا  هاجت  نآلا  اهراثآ  یتلا  يونین 

کلذ ریغ  راجنس و  نآلا  یه  یتلا  اراغنس  نوغرص و  نصح  اهل  لاقی  یتلا  نیعلا  سأر  تاغرش و 

وص هرق  نآلا  یمسملا  وه  الاید و  لفسالا و  بازلا  وه  سورباک و  یلعالا و  بازلا  وه  سوکیل و  اهربکأ و  وه  هلجد و  اهنم  اهرهنأ .. 

ناک يذـلا  یـضارالا  یقـس  هحالفلا و  لامها  نأل  نآلا  وه  امم  ریثکب  فطلأ  هفلاسلا  نامزالا  یف  روشأ  ءاوه  ناک  اهتبرت ..  اـهؤاوه و 
اهتفوشنل اببس  ناک  رصعالا  کلت  یف 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 354 

http://www.ghaemiyeh.com


284 ص :

اهخانم بیط  و 

هعلق یف  تدجو  هیفزخ  تاناوطـسا  ثالث  یلع  هشوقنم  تدجو  هباتک  مهدالب  خیرات  نع  هقطانلا  نییروشالا  تاباتک  مدقأ  اهخیرات .. 
هباـتکلا هذـه  ینمیلا و  هلجد  هفـض  یلع  هعقاولا  هدـیحولا  هدـعاقلا  یه  هکلمملا و  دـعاوق  يدـحا  همیدـقلا  روشأ  یه  یتـلا  تاـغرش 

ناک هنا  اهریغ  هباتکلا و  هذـه  نم  رهظی  دالیملا و  لـبق  خیرات 1130  یف  ناک  يذـلا  لوالا  رـصالف  ثلغت  کلملا  رابخأ  یلع  يوتحت 
هوقلا و امهبوانتت  هدـیدع  نورق  امهیلع  یـضم  لباب  روشأ و  امه  ناترظانتم و  ناتکلمم  تارفلا  هلجد و  يرهن  یلع  هعقاولا  ضرالا  یف 

قرشلا لامـشلا و  نم  اهب  طیحی  دحاو  کلم  هطلـس  تحت  هدحتم  هیوق  هکلمم  روشأ  تراص  دالیملا  لبق  هنس 1250  یف  هنا  هلوصلا و 
لبابب بونجلا  نم  تارفلاب و  برغلا  نم  لصتت  تناک  یتلا  مدقت  امک  همیدقلا  روشأ  هیروشالا  هکلمملا  هدعاق  تناک  هددعتم و  لئابق 

یلا ادتمم  مالـسلا  امهیلع  نامیلـس  دواد و  کلم  ناک  هدـحتملا و  لیئارـسا  هکلمم  مالـسلا  هیلع  دواد  هّللا  یبن  أشنا  هدـملا  کلت  یف  و 
امل طق و  اروشأ  ابراحی  مل  مالسلا  امهیلع  نامیلس  دواد و  نا  ررقملا  نم  تارفلا و  یتفض  یلا  امهتوطس  تدتما  نانبل و  هلسلس  ءاروام 

همیدـقلا مهدودـح  لـخاد  یلا  نویناربعلا  عجر  لیئارـسا و  هکلمم  اذوهی و  هکلمم  اـمه  نیتـکلمم و  یلا  هیناربـعلا  هکلمملا  تمـسقنا 
يذلا کلملا  اهنم و  الیم  هفاسم 40  یلع  یه  حلاک و  یلا  هکلمملا  هدـعاق  نم  کلذ  دـعب  روشأ  كولم  لقتنا  قشمد و  هکلمم  تأشن 

ناتسدرک هیلبجلا و  هینیمرأ  ازغ  يذلا  وه  دونجلا و  کلم  وأ  میظعلا  کلملا  هانعم  لاب و  رصان  روشأ  وه  یلا 858  هنس 886  نم  کلم 
ینب نانبل و  نم  زرالا  عطق  هیقینیف و  ندم  مظعأ  هل  تعضخ  طسوتملا و  رحبلا  لحاس  یـصاعلا و  يداو  نانبل و  یلا  هتاوزغ  تلـصتا  و 

هدملا کلت  یف  ماق  یلا 823 و  هنس 858  نم  کلم  یناثلا و  رصانملش  هنبا  هفلخ  مث  يروشأ  زرط  عدبأب  هفرخز  حلاک و  یف  هرـصق  اهب 
لیئارسا هکلمم  یصاعلا و  يداو  نانبل و  یحفس  هینیمرأ و  ناتـسدرک و  لابج  لباب و  طسوالا و  تارفلا  يداو  یف  رابک  بورح  هعبرأب 

یلا هشویجب  راس  هنس و  کلم 13  ربکالا و  هنبا  هماقم  ماق  ذئتقو و  تناک  هروث  هطـساوب  نینـس  سمخب  هتافو  لبق  کلملا  نع  علخ  مث 
تراص امات و  اداحتا  لباب  روشأ و  تدحتا  تقولا  کلذ  یف  لباب و  هریمأ  تیمارومس  جوزت  يذلا  شولفیا  هنبا  هفلخ  مث  لباب  يدام و 
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نم 20 رثکأ  اهیف  ناک  هنا  رکذ  امم  و  روشأ ..  هکلمم  همـصاع  لصوملا  هاجت  یه  یتلا  يونین  تراص  نییروشالا و  دـیب  لـباب  هموکح 
الیم و ناک 17  اهلوط  نأ  نیخرؤملا  ضعب  رکذ  مایأ و  هثالث  هریسم  اهتحاسم  تناک  اهنا  مهلامـش و  نم  مهنیمی  نوفرعی  همـسن ال  افلأ 
اهندـمت و هیاغ  تغلب  یتلا  روشأ  رـصعأ  رخآ  نا  نیتاسب و  لوقح و  تاذ  تناک  هیلاـع و  راوساـب  هروسم  تناـک  لاـیمأ و  اهضرع 10 

هیافک هانرکذ  ام  لیذلا و  لیوط  روشأ  خیرات  مامت  ینامورلا و  ینانویلا و  ندمتلا  هیف  أدتبا  يذلا  نامزلل  اقفاوم  ناک  هیف  اهمدقت 

ءامـسأ يوس  اهنم  فرعی  مل  هیلـصالا  مهتغل  اصوصخ و  بعـشلا  اذه  لصأ  یلع  فوقولا  یلع  عطاق  لیلدل  دوجو  ال  اهتاغل ..  اهلهأ و 
هقباسلا عاقبلا  یف  رـصعالا  کلت  یف  تناک  یتلا  بوعـشلا  نأ  اهنم  ذـخؤی  نئارق  ضعب  دـجو  دـق  هنأ  الا  داوق  ءارمأ و  كولم و  ضعب 

مه نیذـلا  ناطقی  رباع و  ماراب و  روشأ  قحلت  همیدـقلا  هیوامـسلا  بتکلا  نأ  اهنم  هیماس ..  يأ  هدـحاو  هلئاع  دـحاو و  لصأ  نم  اـهلک 
هئیهلا و هغللا و  یف  بوعـشلا  هذـه  قافتا  اهنم  و  ناطقی ..  هیرذ  يأ  نییلامـشلا  برعلا  نیلیئارـسالا و  نایرـسلا و  يأ  نییمارالا  دادـجأ 

هغللاب نوملکتی  نولازی  مهل ال  هرواجملا  روشأ  ءامدق  هیرذ  نم  مهنا  نوعدی  نیذلا  نیرخأتملا  ناتسدرک  نادلک  نا  اهنم  و  قالخالا .. 
هیناربعلا و هینایرـسلا و  هغللاب  ادـج  داحتالا  هبیرق  یه  هیماسلا و  هغللاب  یه  اثیدـح  هفـشتکملا  هیروشالا  تاباتکلا  نا  اهنم  و  هیماـسلا .. 

هغلل تاعونت  الا  تسیل  تاـغللا  کـلت  نا  دـحاو و  لـصأ  تاذ  هدـحاو  همأ  مهنا  یف  اـبیر  یقبی  ـال  کـلذ  عومجم  هیبرعلا و  هیلباـبلا و 
کلذ دکأ  هریخالا  تاباتکلا  فاشتکا  هیماسلا و  یه  هدحاو و 

نانعلا قالطا  ربکلا و  عادـخلا و  قالخالا و  هسارـش  سأبلا و  هدـش  نییروشـالا  قـالخأ  نم  مهتناـید ..  مهتعانـص و  اـهلهأ و  قـالخأ 
نداعملا و جارختسا  شقنلا و  رفحلا و  مسرلا و  ءانبلا و  اهنم  تاعانص  هلمج  یف  لیوطلا  عابلا  مهل  ناکف  مهتعانـص  امأ  و  تاوهـشلل .. 

دق مهراثآ و  نم  کلذ  ملعی  امک  هیقرـشلا  ممالا  رئاس  لثم  کلذ  ریغ  زیرطتلا و  تاـجوسنملا و  رجـآلا و  جاـجزلا و  جاـعلا و  هعاـنص 
صخأ وه  يذلا  روشأ  وه  مهدنع  مظعالا  دوبعملا  ناک  نییلبابلا و  هنایدک  یهف  مهتناید  امأ  و  نامورلا ..  نانویلا و  کلذـب  مهل  دـهش 

مهفصن هتس  نم  فلؤم  امهلوأ  نیفص  یف  هبترم  هیوناث  تادوبعم  هدع  مهدنع  هولتی  دیحولا و  لکیهلا  مهتادوبعم و 
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یناثلا فصلا  و  نوتبن )  ) هّنلم و  يرتشملا )  ) تلب و  نوتولب )  ) هنا ثانالا  .ایه و  .لـیب و  .ونأ و  روکذـلاف  ثاـنإ  رخـآلا  فصنلا  روکذ و 
نم تادوبعم  سمخ  نم  فلؤم  رخآ  فص  نیفـصلا  نیذـه  وـلتی  و  ءاوـهلا )  ) اـقیا و  سمـشلا )  ) سماـش و  رمقلا )  ) نیـس نم  فـلؤم 

هدـع مهل  ناـک  و  دراـطع )  ) وـبمیت و  هرهزلا )  ) رانـشبا و  خـیرملا )  ) لاـغرت و  يرتـشملا )  ) خادورم و  لـحز )  ) بـینث یه  بکاوـکلا و 
ناـک و  کـلذ ..  ریغ  هکمـس و  هرهظ  ناـسنا  هروصب  وه  يذـلا  نینو  ناـح  انجورـسن  سأر  هل  يذـلا  خورـسن  اـهنم  هیوناـث  تادوـبعم 

مهدفت نکت  مل  ههلآلا و  باونب  نوبقلی  مهکولم  ضعب  ناک  نیدلا و  هسایسلل و  اسیئر  مهکلم  ناک  اهتمدخب و  موقت  هنهک  مهتادوبعمل 
عادخلا بذکلا و  لاومألا و  هقرس  مهموحل و  قیزمت  يرسألا و  خلس  ندملا و  قارحا  سانلا و  دیص  يوس  مهحالصا  یف  هنایدلا  هذه 

کلذ هبشأ  ام  و 

هقیرط قوفت  هئیهلا  ملع  یف  مهتقیرط  تناـک  دـق  هیـضایرلا و  موـلعلا  ضعب  یف  هیلاـع  هجرد  نوییروشـالا  غـلب  مهفراـعم ..  مهموـلع و 
هیناث کلذ 30  اولعج  مهنأ  الا  نیلادـتعالا  هرداـبم  یقیقحلا و  هنـسلا  لوط  يرمقلا و  نارتقـالا  نمز  نوفرعی  اوناـک  مهناـف  نییرـصملا 

اهبابـسأ یلا  تافوسکلا  نوبـسنی  اوناک  یقیقحلا و  اهلوط  وه  يذلا  لدب 2600  هنس  ملاعلا 4300  هنـس  لوط  اولعج  هیناث و  ضوع 50 
عجرت هینوناـق  هیرمف  هرود  هدـمل 223  یبهذـلا  ددـعلا  نوفرعی  اوناک  ناقتالا و  هیاغ  یف  مهدـنع  فوسخلا  باـسح  ناـک  هیقیقحلا و 
ینامنب هیقیقحلا  هدملا  نم  لقأ  یه  مایأ و  هرـشع  هنـس و  عوجرلا 18  هدـم  ناب  نومکحی  اوناک  هسفن و  ماظنلا  یلا  تافوسخلا  اهدـعب 
مهتاداع نم  ناک  اضیأ و  بطلا  ملع  یف  لیوط  عاب  مهل  ناک  هیـسمشلا و  تاعاسلا  یلا  لوازملا  اوعرتخا  نیذـلا  مه  ابیرقت و  تاـعاس 

هؤافـش و هب  ناک  يذلا  جالعلا  یلا  مهدـشری  مهـضرمک  ضرمب  باصم  مهب  رم  اذا  یتح  تاقرطلا  هقزالا و  یف  یـضرملا  اوعـضی  نأ 
هئیهلاـک اـبلاغ  تناـک  هیعاـمتجالا  مهتئیه  مهدـنع و  بطلا  هلإ  لـکیه  یف  اـهنوقلعی  حاوـلأ  یلع  هدـیفملا  تاـجالعلا  نوـبتکی  اوناـک 

نییلبابلا دنع  هیعامتجالا 

[ هردوقشا ]

بونجلا نم  نیرزری و  هیالو  قرـشلا  نم  ایـساملد و  دوسالا و  لبجلا  الامـش  اهدـحی  ابوروأ ..  یف  هیلعلا  هلودـلا  كالمأ  نم  هیالو  * 
ءاضق نیلکب و  ءاضق  جارد و  ءاضق  یه  هیضقأ و  هرشع  یلا  مسقنی  اهؤاول  اضیأ و  ایساملد  کیتایردالا و  برغلا  نم  اینای و  هیالو 
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12 اهتحاسم 395 ، هجیرغدوب ..  ءاضق  انیدرام و  ءاضق  راـصح و  هجمقأ  ءاـضق  ناریت و  ءاـضق  اـقوب و  ءاـضق  نوکل و  وأ  ءاـضق  راـب و 
همیدقلا و هردوقشا  یه  يراتوکـسا و  یمـسی  اهئاول  زکرم  هیالولا و  هذه  هدعاق  اسفن و   293 اهناکـس 153 ، ددع  و  اعبرم ..  ارتمولیک 
دعبت 15 هردوقشا  هریحب  نم  هیقرشلا  هیبونجلا  ههجلا  یلع  انایوب  رهن  یلع  هعقاو  هنیصح  هنیدم  یه  هیردنکـسا و  كارتالا  دنع  یمـسی 

ددع یقرـشلا ..  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 38  یلامـشلا و 19  ضرعلا  نم  هجرد  نیب 42  یبرغلا  لامشلا  یبرغ  یلا  هناتـسالا  نع  الیم 
هیالولا و یلا  میقی و  اهب  هعلق  هیلع  لت  اهراوجب  نوملـسم و  ماورأ و  یقابلا  فصنلا  کیلوتاک و  مهفـصن  سفن  فلأ  وحن 25  اهناکس 

نم مات و  ءانغ  یف  اهراجت  هیرانلا و  هحلـسالا  هشمقالل و  لماعم  نفـسلا و  ءاـنبل  تـالحم  اـهب  دونجلل و  لزاـنم  حالـسلل و  نزخم  اـهب 
رهن یف  نفسلا  دعـصت  هنولفا و  هیقدنبلا و  هسیرت و  یلا  ددقملا  کمـسلا  غبتلا و  نایتخـسلا و  دولجلا و  عمـشلا و  فوصلا و  اهتارداص 

ءارمأ هلمج  اهیلع  یلوتـسا  دق  سوریب و  مایأ  ذنم  تسـسأ  دق  هنیدـملا و  هذـه  ططخ  کب  ردنکـسا  نا  لیق  هردوقـشا  برق  یلا  انایوب 
افلأ و ددعب 60  اومدق  هیراشکنالا  نأ  رکذی  امم  و  هیرجه ..  هنس 843  هینامثعلا  هلودلا  اریخأ  هقدانبلا و  مث  نولقتسم  ءارمأ  مث  برسلا 

موخت یلع  هعقاو  هردوقشا  یلا  هبوسنملا  اتنز  هریحب  لتاقم و  فلأ  هشویج 120  ددع  ناک  اهبرقب و  هفاصر  رصق  یف  ونادیرول  اورصاح 
ناتریزج و اهب  لایمأ و  هتس  اهـضرع  الیم و  وحن 18  یقرشلا  بونجلا  یلا  یبرغلا  لامـشلا  نم  اهلوط  هیبرغلا  هیبونجلا  دوسالا و  لبجلا 

انایوب رهنب  رحبلاب  هلصتم  یه  اهیف و  بصت  دوسالا  لبجلا  تاریهن  رثکأ 

( امهیلی ام  داصلا و  هزمهلا و  باب  )

[ ناهبصإ ]

ههجلا نم  ذوردـنز  رهن  هفـض  یلع  اهعقوم  سراف  دالب  نم  یمجعلا  قارعلا  یف  هنیدـم  یه * اضیأ  یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  اـهرکذ 
و اقرش ..  هقیقد  هجرد و 44  لوط 51  الامش و  هقیقد  هجرد و 39  ضرع 32  یف  بونجلا  یلا  لاـیمأ  نارهط 210  نع  دعبت  هیلامشلا 

ذوردنز رهن  هیقسی  حیسف  لهس  طسو  یف  یه  سفن و  فلأ  اهناکس 60  ددع 
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قفاد ءامب  یقـست  هرـضن  قئادـح  یلا  لخادـلا  یهتنیف  روکذـملا  رهنلا  یلع  هینبم  هثالث  روسج  یلع  اهیلا  لخدـی  لـیمج  لخدـم  تاذ 
نم دـقعب  للظملا  هاش  سابع  قوسب  هفورعملا  قوسلاب  قیرطلا  کلذ  یهتنی  للظم  بحر  قیرط  یف  رمی  مث  هفیرظ  لزانم  هدـع  اهفنتکی 

لکـشلا تاذ  هحیـسفلا  ناهبـصإ  هحاـس  قوسلا  نم  نیلیم  هفاـسم  یلع  روـنلا و  ءاوـهلا و  لوـخد  ناـکما  عـم  هرارحلا  عـنمل  هراـجحلا 
هینبأ همیظع و  عماوج  اهنم  همیدـق  راثآ  اـهبناوج  یلع  هاـش و  نادـیمب  فرعت  یتلا  انادـف و  نیعبرأ  نم  رثکأ  اـهتحاسم  یتلا  يواـضیبلا 

یف بارخلا و  بکانع  اهیلع  تنب  دـق  نآلا  اهنأ  الإ  هناوید  بابرأ  یـسرافلا و  طالبلا  فارـشا  زکرم  تناک  هنقتم  هسدـنه  یلع  هرخاـف 
عیبانیلا هینقالا و  اهیقست  راهزالا  زارطب  هزرطم  هرضخلا و  حاشوب  هحشوم  غابراهچب  یمست  هعنای  هعساو  هضور  هنیدملل  هیبونجلا  ههجلا 
اهرظانل لیخی  ایارملاب  هعـصرم  هدمعأ  یه  ادومع و  نیعبرالا  يأ  نوتیـس  لهچ  رـصق  اهمظعأ  هخماش  راوساب  هروسم  هرخاف  روصق  اهب 

هفیرظ هینبأ  هعاقلا  کلت  ءارو  هیبهذـلا و  روهزلا  اضیأ و  ایارملاب  اهفوقـس  اهناردـج و  هعـصرم  هعاق  یف  همئاق  جاـجز  نم  نوصغ  اـهنا 
نم سرفلا و  لاطبا  نم  هریغ  هاش و  ردانک  هعاجـشلا  هسامحلا و  یف  نیقباسلا  كولملا  لاـمعأ  صخـشت  هلیمج  روص  شوقنب و  هنیزم 

هل ناینبلا  فیرط  هعنصلا  عیدب  عماج  وه  نادیم و  تأ  هحاس  یف  عقاولا  ریبکلا  هاش  سابع  عماج  نیسح و  هسردم  هلیمجلا  هینبالا  هلمج 
یف ءانب  عفرأ  وه  يذلا  ثلثملا  یلع  باب  هبیجعلا  اهتینبأ  نم  هدلبلا و  یحاوض  یلع  ناتفرشم  رون  نم  نادومع  امهناک  ناتقساب  ناترانم 
اهب رفصالا و  رمحالا و  خیطبلا  امیس  هرخافلا ال  هکاوفلا  عاونأ  رثکأ  اهب  تابنالا  هنـسح  هبرتل  هدیج  هبـصخ  هنیدملا  یحاوض  هنیدملا و 
تاذ لزت  ملف  اهتاعانـص  امأ  هروجهم و  روصق  ندـم و  ایاقب  یحاوضلا  کلت  لالخ  یف  نیتاسب و  مورک و  لوقح و  ضایغ و  تاباغ و 

فزخلا و دورابلا و  قرولا و  بهذـلا و  هضفلا و  بصق  هینطقلا و  هشمقـالا  لـمحملاک و  هیریرحلا  هجـسنالا  اـهیف  عنـصی  ثیح  هیمها 
باحـصأ یتح  سرفلا  راعـشأ  نوظفحی  مهنم  ریثک  هباتکلا و  هءارقلا و  نونـسحی  اهلهأ  رثکأ  فویـسلا و  ذـالوفلا و  دـیدحلا و  تـالآ 

مهیلع بلاغلا  هرمحب و  نوبرـشم  ناولالا  ضیب  هروصلا  ناـسح  مهنا  هطوطب  نبا  لاـق  و  طاـشن ..  مادـقإ و  باحـصأ  مه  نیکاکدـلا و 
کلذ یف  مهنع  رثؤت  هفایضلا و  تاذلتسملا و  یف  سفانتلا  مرکلا و  مهیف  هوخنلا و  و  هعاجشلا .. 
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ناک کلذ  نأ  رهاظلا  کلذ و  دضب  لصالا  یف  فنصملا  اهفصو  هعانـصلا و  مولعلا و  یف  قذح  لهأ  مه  ینیوزقلا  لاق  هبیرغ و  رابخ 
اهنا دـالیملل و  ثلاـثلا  نرقلا  نم  هنا  نوخرؤملا  رکذ  دـقف  اـهخیرات  اـمأ  و  صاخـشالا ..  فورظلا و  بسحب  وأ  همیدـقلا  رـصعالا  یف 

اهطبهأ ضرالا  یلا  هیحلا  طبهأ  اـمل  یلاـعت  هّللا  نا  برعلا  بتک  ضعب  یف  هیمهـالا و  هلیلق  هریغـص  هیرق  همیدـقلا  هنمزـالا  یف  تناـک 
تناک اهنا  ریثالا  نبا  یف  هنعارفلا و  لوأ  وه  يذلا  كاحضلاب  برعلا  دنع  فورعملا  بسارویب  نمز  یف  هرماع  تناک  اهنا  ناهبـصاب و 

مایأ یف  کباب و  نب  ریـشدرأ  اهذـخأ  مهنم  فئاوطلا و  كولم  يدـیأ  یف  هدـعب  تناک  ردنکـسالا و  لـبق  سرفلا  ماـیأ  یف  لاو  زکرم 
هّللا دبع  اهیلا  لسرأ  هنع  یلاعت  هّللا  یضر  رمع  اندیس  هفالخ  یف  هرجهلل  هنس 21  ناهبصأ  تحتف  هرواسالا و  زکارم  نم  تناک  هئافلخ 
نب هّللا  دـبع  هیتبنجم  یلع  لعج  يرعـشالا و  یـسوم  یبأب  هدـمأ  راصنالا و  هوجو  نم  هباحـصلا و  فارـشأ  نم  نابتع  نب  هّللا  دـبع  نب 
ریفغ مج  یف  هیوذاج  نب  رایرهش  هتمدقم  یلع  نادیبسالا و  اهدنج  یلع  ناهبصإ و  وحن  اوراسف  هّللا  دبع  نب  همـصع  یحایرلا و  ءاقرو 
لهأ مزهنا  هلتقف و  یحاـیرلا  ءاـقرو  نب  هّللا  دـبع  هل  زربـف  زاربـلا  یلا  رایرهـش  یعد  ادـیدش و  ـالاتق  اوـلتتقا  دـنواهن و  برق  یف  اوقتلاـف 

ناهبـصإ هنیدم  یه  یج و  هنیدم  یلا  هّللا  دبع  راس  مث  خیـشلا  قاتـسرب  مهدـنع  یعدـی  قاتـسر  یلع  نادـیبسالا  مهحلاص  ناهبـصإ و 
ناهبصإ و یلع  نافسوزافلا  هحلاص  مث  اهلتاق  اهرصاح و  یج و  یلع  سانلاب  لزنف  نافسوزافلا  ذئموی  ناهبصاب  کلملا  اهیلا و  یهتناف 
نامرک و ههج  یلا  رمع  رمأب  راس  عرقالا و  نب  بئاسلا  ناهبـصإ  یلع  هّللا  دبع  فلختـسا  مث  نامرک  یلا  الجر  نوثالث  اهلهأ  نم  جرخ 

تایالولا همصاع  ءافلخلا  نمز  یف  ناهبصإ  تناک  هنس 35 و  هنع  هّللا  یضر  نامثع  هفالخ  رخآ  یلا  اهیلع  ایلاو  روکذملا  بئاسلا  یقب 
نم اهیحاون  نم  ریثک  برخ  اریخأ  اهنأ  الا  اهحدـم  نم  سانلا  رثکأ  اهرمأ و  حلـصنا  الیوط و  اـنمز  مهتـالو  اـهیلع  تفلتخا  هیـسرافلا و 

اهتبرخ اهتقرحأ و  يرخالا و  هلحم  تبهن  هقرف  ترهظ  املک  ناکف  امهنیب  هلصتملا  بورحلا  هیعفاشلا و  هیفنحلا و  نیب  ترج  یتلا  نتفلا 
يرلا نم  جراوخلا  غرف  اـمل  هرجهلل  هنـس 68  یف  هنا  ریثالا  نبا  رکذ  دـقف  سابعلا  ینب  هیمأ و  ینبک  ءافلخلا  مایأ  یف  اـهثداوح  اـمأ  و  .. 
مجنم - 37  ) هراجحلا لبنلاب و  روسلا  نم  مهیمری  هنیدملا و  باب  یلع  مهلتاقی  ءاقرو  نب  باتع  ناکف  اهورصاحف  ناهبـصإ  یلا  اوطحنا 

( لوأ
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جورخلا یلع  باتع  مهخف  دیدشلا  دـهجلا  مهباصأ  رمالا و  مهیلع  دتـشا  اهلهأ و  همعطأ  تذـفن  یتح  ارهـشأ  اهیلع  جراوخلا  تماقأ  و 
مث ایناث  اهیلا  اوداـع  عومجلا و  اوعمج  اـهوقرافف و  مهرکـسعم  نم  مهوجرخأ  جراوخلا و  یلع  اولمحف  ریثک  ماـعطب  مهل  رمأ  لاـتقلل و 

یجراخلا یناـجرجلا  بیبش  نب  هبطحق  هرابـض و  نب  رماـع  نیب  هعقو  اـهیحاون  یف  تناـک  هنـس 131  یف  و  زاوهالا ..  یلا  اـهنع  اوراـس 
نیب هنیب و  هعقوم  ترج  روـصنملا و  رفعج  یبأ  یلع  یلجعلا  رارم  نب  روـهمج  جرخ  هنس 138  و  هرابـض ..  نبا  یلع  هرئادلا  هیف  تراد 

اهلهأ و یف  توملا  رثک  هدیدش و  هعاجم  يرلا  ناسارخب و  اهب و  تلـصح  هنس 201  ناجیبرزأب و  قحل  اهب و  مزهنا  روصنملا  باحصأ 
دالبلا و حتف  مهلتاق و  نم  مصتعملا  مهیلا  لسرأف  هیمارخلا  نید  یف  ناذمه  لهأ  اهلهأ و  نم  ریثک  لخد  هنس 218  مصتعملا  هفالخ  یف 
هنـس 231 و داع  هعامج و  مهنم  رـسأ  مهدرو و  یکرتلا  فیـص  مهیلا و  لسرأف  اهیحاون  یف  اودسفاف  قثاولا  هفالخ  یف  دارکالا  اهلخد 

اهکلم ملیدلا و  یلا  عبارلا  نرقلا  لئاوأ  یف  تلصتا  مث  رافصلا  ثیللا  ینب  هکلمم  نم  تناک  قفوملا  مایأ  یف  هریثک و  اعایـض  اهیف  عطقا 
اهذخأ مث  جیوادرم  دـی  نم  اضیأ  ملیدـلا  نم  هیوب  ونب  اهکلم  مث  ردـتقملا  هفالخ  یف  هنـس 319  سراف  لامعأ  نم  اهریغ  عم  حیوادرم 

اهنع رخأتف  رهاقلا  علخ  مث  لعفف  توقای  نبا  دمحم  یلا  اهملسی  نأ  جیوادرم  یلا  هّللاب  رهاقلا  لسرأف  هنس 321  جیوادرم  وخأ  ریکمشو 
اهنع لازأ  هنـس 323 و  هیوب  نب  هلودلا  نکر  اهیلع  یلوتـسا  مث  ریمأ  نم  هیلاخ  اموی  تیقب 19  نأ  دعب  ریکمـشو  اهیلا  داعف  توقای  نبا 
دضع دلو  اهب  و  یضارلا ..  هفالخ  یف  کلذ  هلودلا و  نکر  یلا  تفص  نأ  یلا  امهنیب  نتفلا  تثدح  ریکمـشو و  یتاف  ریکمـشو  باون 

هرکاسع مظعم  لسرأ  دق  ریکمـشو  ناک  هنس 328 و  هنس 327 و  ریکمـشو  اهیلع  یلوتـسا  مث  هیوب  ینب  رهـشأ  هلودلا  نکر  نب  هلودلا 
اهیلع اولوتـسا  هیناسارخلا و  رکاسعلا  اهتلخد  هنـس 344  یف  ناهبـصإ و  یلع  یلوتـسا  هلودلا و  نکر  لبقاف  یلاک  نبا  ناکم  یلا  هدجنب 

ناهبصإ عجرتسا  هراد و  هلام و  ذقنتسا  مهمزه و  هرکسعب و  ءاجف  هلاقثأ  اوبهن  هراد و  اولخد  هلودلا و  نکر  ریزو  دیمعلا  نبا  بایغ  یف 
سماخلا نرقلا  لئاوأ  یف  نیکتکبس  ینبل  تراص  مث  هنس 385  دابع  نب  بحاصلا  نفد  اهیف  همرح و  هلودلا و  نکر  دالوأ  اهیلا  داعأ  و 

لهس وبأ  هنم  اهذخأ  مث  هنس 420  هیوکاک  نب  هلودلا  ءالع  اهیف  هل  بطخ  هرجهلل و 
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هنیب برحلا  تراص  اهب  هریثک و  نتف  دعب  هلودلا  ءالعل  تراص  مث  انیس  نبا  یفوت  اهیف  هنس 425 و  هیناسارخلا  رکسعلا  دئاق  ینودمحلا 
نم هنس 442  کبل  رفظ  اهکلم  هیقوجلسلا و  دیب  تراص  مث  هنس 432  دالبلا  یف  نیکتکبس  نب  دومحم  مهقرف  نیذلا  هیقوجلـسلا  نیب  و 

ذخأ عماجلا و  ضقن  یلا  اوجاتحا  یتح  اهلهأ  یلع  قیـضلا  دتـشا  هنـس و  وحن  اهب  هرـصاح  هیوکاـک  نب  هلودـلا  ءـالع  نبا  روصنم  یبأ 
رئاخذ و لام و  نم  يرلاب  هل  ناک  ام  لک  اـهیلا  لـقن  اهباطتـسا و  هنـس 443 و  کبل  رفظ  اهلخدف  بطحلا  یلا  مهتجاح  هدـشل  هباشخأ 

مئاقلا هفالخ  یف  کلذ  هرکاسع و  هتوق و  هروس  نم  روسلا  یلا  جاتحی  لاق ال  اهروس و  نم  هعطق  برخ  هماـقم و  راد  اـهلعج  حـالس و 
هنس 485 هیلالجلا  نوتاخ  همأ  دومحم و  هاخأ  قرایکرب  اهب  رـصح  هاش  کلم  هافو  دعب  هدعب و  هیقوجلـسلا  کلم  راد  تناک  هّللا و  رماب 
ناهبصإ و لهأ  هبیصملا  تمعف  سانلا  بیذعت  لتقلا و  هقرسلا و  اورثکأ  ترشتنا و  هینطابلا و  هلاقم  اهب  ترهظ  هدوع  یفف  اهنع  داع  مث 

هینطابلاب نوتأی  سانلا  لعج  قدانخلا و  رفح  هحلـسم و  اـعومج  يدـنجخلا  دـمحم  نب  مساـقلا  وبأ  عمج  مث  هنـس 494  یف  کلذ  ناک 
هنس اهب  اورهظ  سراف  دالب  نم  مهلـصأ  هیـسایس  هیرـس  هیعمج  مه  هعیـشلا و  هالغ  نم  هقرف  مه  هینطابلا  و  رانلا ..  یف  مهنوقلی  اجاوفأ و 

نوبوسنم مه  هیمالـسالا و  هیحیـسملا و  هیدوهیلا و  هینثولا و  نم  هبکرم  مهتناید  هیقیرفأ و  برعلا و  دـالب  یف  اورـشتنا  مث  هیرجه   226
هتس هیمامالا  ماسقنا  لبق  مهدنع  مهیلع  قافتالا  عقو  نیذلا  همئالا  ددع  نال  کلذ  هتماماب و  اولاق  مهنال  قداصلا  رفعج  نب  لیعمسا  یلا 

قداصلا رفعج  هنبا  مث  رقابلا  دمحم  هنبا  مث  نیدباعلا  نیز  هنبا  مث  نیسحلا  هوخأ  مث  هیـصولاب  نسحلا  هنبا  مث  بلاط  یبأ  نب  یلع  مه  و 
نومـسی لیعامـسا و  دـعب  تام  هنال  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  نم  همامالا  اوقاـس  هقرف  نیتقرف  یلا  مهتعیـش  تقرتفا  اـنه  نم  و 

رفعج نب  لیعامسا  نم  اهوقاس  هقرف  نامزلا و  رخآ  یلا  هتبیغب  مهلوق  همئألا و  نم  رشع  یناثلا  دنع  مهفوقول  هیمامالا  وأ  هیرـشع  ینثالاب 
ءاقب صنلا  هدـئاف  نوراه و  هیخال  مالـسلا  هیلع  یـسوم  صن  امک  هیبأ  لبق  تاـم  دـق  ناـک  نا  رفعج و  هیبأ  نم  صنلاـب  هتماـمأب  اولاـقف 

نال نیروتـسملا  همئالا  لوأ  وه  موتکملا و  دـمحم  هنبا  یلا  لیعامـسا  نم  همامالا  تلقتنا  اولاق  مث  هیلیعامـسالا  مه  هبقع و  یف  همامالا 
نیرهاظ هتاعد  نوکت  رتتسیف و  هکوش  هل  نوکی  دق ال  مهدنع  مامالا 
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نیذـلا همئالا  اومـس  نییولعلا  یف  همامالا  ءاقب  نودـقتعی  اوناک  ثیح  هتوعد و  رهظأ  رهظ و  هکوش  هل  ناک  اذا  قلخلا  یلع  هجحلل  هماقا 
بیبحلا و دـمحم  هنبا  مث  قدـصملا  رفعج  هنبا  مث  موتکملا  دـمحم  هثالث  مه  نیموتکملا و  وأ  نیروتـسملاب  لیعامـسا  دـعب  اورهظی  مل 

ضرالا ولخت  نیرهاظلا و ال  همئالا  نم  وهف  برغملا  یف  یعیـشلا  هّللا  دـبع  وبأ  هتوعد  رهظأ  يذـلا  يدـهملا  هّللا  دـیبع  هنبا  رهظ  هدـعب 
بکاوکلا و عوبـسالا و  ددع  هعبـس  یلع  همئالا  ددع  رودی  هئاعد و  هتجح و  روهظ  نم  دب  الف  روتـسم  وأ  هتاذب  رهاظ  ماما  نم  مهدنع 

یسیع یسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  هعبس  لسرلا  مه  عرشلاب و  ءاقطنلا  نا  مهمعزل  وأ  هیعبسلاب  اومس  اذل  نیـضرالا و  تاومـسلا و 
لکف هتعیرـش  نوممتی  همئا  هعبـس  ءاقطنلا  نم  نینثا  لک  نیب  ءاقطنلا و  عباس  وه  مهیلع و  هّللا  تاولـص  رفعج  نب  لیعامـسا  دمحم و  و 

مهب و يدتقی  هعبس  نم  هعیرش  لک  یف  دب  نیروتسملاب و ال  نومـسی  هدعب  همئأ  هعبـس  هتعیرـش  ممتیف  هلبق  نم  هعیرـش  ریغی  ءاقطنلا  نم 
وه باوبالا و  هجحلا و  نع  ملعلا  ذـخأی  يأ  صمی  وه  هصملا و  وذ  مامالا و  نع  يدؤی  وه  هجحلا و  هّللا و  نع  يدؤی  وه  مامالا و  مه 
همذ یف  مهلخدـیف  رهاظلا  لـهأ  نم  نیبلاـطلا  یلع  دوهعلا  ذـخأی  نوذأـم  عادو  نینمؤملا  تاـجرد  عفرل  وه  ربکأ و  عاد  مهنمف  هاعدـلا 
یف لـب  هوعدـلا  یف  هل  نذؤـی  مل  نکل  نیدـلا  یف  هتجرد  تعفترا  يذـلا  وـه  بلطملا و  هفرعملا و  مـلعلا و  باـب  مـهل  حـتفی  ماـمالا و 

لـصأ و  هتمذ ..  یف  لخد  دـهعلاب و  نقیأ  نمآ و  دـهعلا و  هیلع  ذـخأ  دـق  یعادـلا و  عبتی  يذـلا  وه  نمؤم و  سانلا و  دـنع  جاجتحالا 
هایحلا و مأ  رمقلا  هایحلا و  ابأ  سمشلا  یمسی  ناک  اهرلاب و  افقسأ  ناک  لجر  وه  ناصید و  نبا  هل  لاقی  لجر  دی  یلع  تناک  مهتوعد 

ملاعلا نودـمی  ادالوأ  دـلتف  اهرـشابیف  هایحلا  یبأ  یلع  لخدـت  اهـسابل و  وه  يذـلا  رونلا  هاـیحلا  مأ  علخت  رهـش  لـک  لوأ  یف  هنا  لوقی 
فرع نم  یلع  هئایلوأ و ال  یلع  بجوی  مل  یلاعت  هّللا  نا  انطاب و  تادابعلا  نم  ئـش  لـکل  نا  لوقی  ناـک  هداـیزلا و  ومنلاـب و  یلفـسلا 
هماعلل دویق  هذـه  امنا  تاوخالا و  تاهمالا و  جاوز  مهل  حابأ  ائیـش و  مهیلع  مرح  کلذ و ال  ریغ  هاکز و ال  هالـص و  باوبالا  همئالا و 

لک یلع  نولاتحی  اوناکف  ءایمیکلا  موجنلا و  تایجت و  رانلا  هذبعشلا و  اوملعت  دالبلا و  یف  هفئاطلا  هذه  تقرفت  مث  هصاخلا  نع  هطقاس 
عرـشلل هفلاـخملا  میلاـعتلا  اوملع  هدـلو و  حادـقلا و  نومیم  نب  هّللا  دـبع  دـی  یلع  سراـف  دـالبب  ـالیلق  ترـشتنا  مث  مهل  قفتی  اـمب  موق 

یمالسالا
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اـضیأ هفورعملا  هیدـیبعلا  هلودـلا  كانه  تأدـتباف  یعیـشلا  هّللا  دـبع  ابأ  اولـسرأ  مث  هیقیرفأ  یف  هوعدـلا  مهل  ادـهم  نیلجر  اولـسرأ  مث 
مدق خـسر  امل  و  هطمارقلا ..  هلود  كانه  تأشنف  طمرق  نادـمح  هل  لاقی  نیرحبلا  نم  طمرق  هیرقب  رخآ  سیئر  مهل  رهظ  مث  هیمطافلاب 
احابم ناک  همکحلا و  راد  اهامس  همیلعتل و  هسردم  هّللا  رمأب  مکاحلا  أشنا  راطقالا  کلتب  بهذملا  اذه  رشتنا  هیقیرفاب و  هیدیبعلا  هلودلا 

بلاطلا نوملعی  یلوالا  هبترلا  یفف  بتر  عست  بلاطلل  نوکی  اهب  هینید  میلاـعت  عست  اـهیف  نوملعی  اوناـک  اـهیف و  لوخدـلا  ناـسنا  لـکل 
هّللا دنع  نم  نیماقملا  همئالا  هفرعم  هنوملعی  اوناک  اهیف  هیناثلا و  هبترلا  یف  لخدی  اهفلحی و  ماسقأب  رمؤی  مث  نآرقلا  نتمل  اموتکم  ینعم 
ذنم هنا  هنوملعی  هعبارلا  یف  هعبـسلا و  اوزواجتی  نأ  نکمی  نیذـلا ال  همئـالا  ددـع  هنوملعی  هثلاـثلا  یف  هفرعم و  لـک  ردـصم  مه  نیذـلا 
یف عئارـشلا و  مهتماقا  فیک  مهرکذ و  مدـقتملا  ءاقطنلاب  نوفرعملا  هعبـسلا  لسرلا  مه  نوعرـشم و  نویهلإ  هعبـس  دـجو  ملاعلا  ءادـتبا 

رـشن لجأل  الوسر  رـشع  ینثا  ریبکلا  لوسرلا  هعیرـش  یف  نودـعاسملا  مه  نیروتـسملا و  هعبـسلا  نم  دـحاو  لکل  نا  هنوملعی  هسماخلا 
ننـسلا نوصحفی  اوناک  هسداسلا  یف  هعبـسلا و  دـعب  مهدـنع  دادـعالا  لضفأ  ناک  رـشع  ینثالا  ددـعلا  نال  کـلذ  یقیقحلا و  ناـمیالا 
لاوقأب کلذ  نینهربم  هیفسلفلا  هیمومعلا و  عئارـشلل  هعـضاخ  نوکت  نأ  بجی  هعوضوملا  هینیدلا  عئارـشلا  لک  نا  نونیبی  هیمالـسالا و 

یف رارـسالا و  یلا  هفـسلفلا  نم  لقتنی  ذیملتلا  ناک  هعباسلا  یف  میلاعتلا و  ئدابم  اهنولعجی  اوناک  یتلا  ثروغاثیف  وطـسرا و  نوطالفأ و 
سیل نأ  لامعالا و  عیمج  نالطب  رانلا و  هنجلا و  دوجو  مدـع  لسرلا و  ءایبنالا و  عیمج  ومـسب  اـمات  اریونت  هلقع  نورونی  اوناـک  هنماـثلا 

اذه هسیئر ..  رماوأل  یمعأ  دایقنا  داقنی  اهب  یتلا  هعـساتلا  هبترلا  یف  لخدی  مث  یتآلا  یف  ملاعلا و ال  اذـه  یف  باقع ال  باوث و ال  اهیلع 
ناک طمرق و  نادمح  هل  لاقی  لجر  نیرحبلا  یف  بهذملا  اذه  هوعدـب  ماق  هناف  قرـشملا  یف  ناک  ام  امأ  هیقیرفاب و  مهرمأ  نم  ناک  ام 

هطمارقلا هلود  اـهنع  تأـشن  هعاـبتأ و  ترثـک  یتـح  عومجلا  عـمجی  هتوـعد و  تبثی  ذـخأف  هیورهم  نب  هیورکز  هل  لاـقی  ـالجر  هتیعاد 
تلحناـف هیرجه  هنـس 294  هیورکز  لتق  نیح  یلا  نیدـئاس  اوقب  بارطـضالا و  لـک  هیـسابعلا  هلودـلا  اـهب  تبرطـضا  یتلا  هروهـشملا 

راطقالا یف  اروشنم  مهبهذم  یقب  نکل  الیلق و  مهرمأ  فعض  مهتدقع و 
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اهوألم دالبلا و  اوبرخ  مهدـناع و  نم  نولتاقی  ءامدـلا و  نوحیبتـسی  اوراص  يوقت و  مهتکوش  تذـخأ  راصمالا و  یف  مهتیذأ  تشف  و 
یلع کلذ  ناک  مهرمأ و  یـشالت  كاذ  ذا  هرجهلل و  عبارلا  نرقلا  رخآ  یلا  ادـئاس  مهرمأ  ماد  یمرخلا و  کباب  مایأ  امیـس  اداسف و ال 

هباحـصأ مزهنا  هطمارقلا و  مدقم  اهیف  لتق  هدیدش  هعقو  مهنیب  ناک  هطمارقلا و  یلع  هریثک  اعومج  عمج  هناف  بلعث  نب  رفـصالا  نبا  دی 
نأ یلا  رمتسم  فعض  یف  اوقب  هرجهلا و  نم  هنس 378  کلذ  هرصبلا و  یلا  اهب  راس  مهیشاوم و  مهدیبع و  ذخأ  ریثکلا و  مهنم  رـسأ  و 

يوقتف اهیلع  نیدعتملا  يدیأ  فک  مهتماما و  هیامح  نع  نویسابعلا  ءافلخلا  زجع  هیقوجلـسلا و  ملیدلا و  نم  مجعلل  کلملا  مکحتـسا 
تاقرطلا و نم  سانلا  نوفطخی  اوراص  یتح  مهیدـعت  رثک  عـالقلا و  یلع  اولوتـسا  ماـیالا و  کـلت  یف  هیلیعامـسالا  ترـشتنا  مهرمأ و 
یقوجلسلا و هاش  کلم  ناطلسلا  مایأ  یف  اصوصخ  هیوق  هلودک  اوراص  اهریغ و  سراف و  دالب  قارعلا و  یحاون  یف  مهررض  مکحتـسا 

مهـسیئر مهمدـقم و  نا  کـلذ  هرجهلل و  سماـخلا  نرقلا  طـساوأ  یف  مهتوطـس  راـشتنا  مهتکوش و  روهظ  مهتوق و  دادـتما  لوأ  ناـک 
سراف دادغب و  بلح و  یف  هلالـض  ثبف  قرـشملا  یلا  عجر  اهرکذ و  راملا  هسردـملا  یف  ملعت  هیقیرفا و  یلا  راس  حابـصلا  نب  نسحلا 

نم نالیج  هیالو  یف  توملأ  هعلق  یلع  لیحلا و  عادخلاب و  اهیلع  یلوتسا  هیقرشلا و  هیلیعامـسالا  هلود  سـسؤم  راص  هعابتأ و  ترثکف 
یلع یلوتسا  لبجلا و  سیئرب  بقل  هیلیعامسالا و  هتلودل  ازکرم  حابـصلا  نبا  اهلعجف  اهنتمأ  عالقلا و  نصحأ  نم  یه  یتلا  سراف  دالب 
لتقأ هل  لاق  هعابتأ و  نم  الجر  حابـصلا  نبا  اعد  هتعاط  بلطی  الوسر  هیلا  لسرأ  امل  ناطلـسلا  نا  یتح  ءـالیتسالا  ماـمت  هعاـبتأ  لوقع 

افلأ نوعبـس  يدـنع  كالومل  لق  هل  لاق  لوسرلا و  یلا  تفتلا  مث  کلذـک  لعفف  نصحلا  نم  کسفن  مرا  رخآل  لاق  لـعفف و  کـسفن 
مهتفیظو تناک  هاعدـلاف  هیوادـفلا  قافرلا و  هاعدـلا و  ماسقأ  هثالث  هعاـبتأ  مسق  هنـس و  هروکذـملا 35  هعلقلا  یف  یقب  هعاطلا و  هذـهب 

مهلمعتـسی نیذلا  مه  هیوادفلا  هتنطلـسل و  اوعـضخ  بهذملا و  یف  اولخد  نیذـلا  مه  قافرلا  مهمیلاعت و  مهبهذـم و  یلا  سانلا  داشرا 
نا مهراکفأ  یف  نوررقی  مهبهذـم و  دـعاوق  مهنوملعیف  هاعدـلا  هراظن  تحت  ءاسؤرلا  لزانم  یف  مهرغـص  ذـنم  نوبری  اوناـک  سیئرلا و 

نا هبوقع و  يوقأ  هفلاخم  لقأ  ءازج  نا  بهذملا و  اذه  هرصنل  مهسفنأ  ءادف  تحت  مهتداعیب 
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هروسم هعانـصلا  لامج  هفارظلا و  هیاغ  یف  هنجلا  هئیهب  قئادـح  مهل  اوعنـص  کلذ  یلع  مهتیبثت  لـجال  هنجلا و  یف  میعنلا  هعاـطلا  ءازج 
روصق تاذ  راـهنالا  نویعلا و  اـهیف  يرجت  راـهزالا  راجـشالا و  عاونأ  رئاـسب  هأولمم  هبهذـملا  شوقنلا  عاونأـب  هفرخزم  راوسـالا  عدـبأب 
فرظأ يراوجلا و  ناسح  اهیف  اوعـضو  هیبهذـلا و  هیـضفلا و  یناوالاب  هنیزم  هیمجعلا و  تاداجـسلاب  هشورفم  هرخاـف  ناـعیق  هخماـش و 
برطاب نونفتی  برطلا و  تالآ  عاوناب  نوبرـضی  هرهازلا و  قئادحلا  لالخ  نورتخبتی  هرخافلا  هسبلالا  یلحلا و  عاونأب  نینیزملا  ناملغلا 

ءارجا مهمیلاعت و  یف  هدادعتسا  لامک  مولعلا و  کلت  یف  هیقرت  هداهتجا و  رهظی  يذلاف  راصبالا  شهدت  راظنلا و  نتفت  هروصب  ناحلالا 
دـض هنوطعی  هنجلا و  کلت  یلا  هنولقنی  مث  هروعـش  هساوح و  بهذی  امب  شیـشحلا  هنوقـسی  سیئرلا و  هدئام  یلا  هنوعدـی  مهدـصاقم 

همدخلا یف  نوفقاو  ناملغلا  نیعملا و  ءاملا  نیعلا و  روحلا  هلوح  نانجلا و  یهبأ  ناکم و  فرظأ  یف  هسفن  دجو  ظقیتسا  اذاف  شیشحلا 
مث هترمغ  یف  اهئات  هترکـس  یف  اقراغ  نادـلولا  روحلاب و  اعتمتم  نامزلا  نم  هصح  ناکملا  کلذ  یف  هنوکرتی  هرمأ و  همارم و  نورظتنی 

میعنلا نانج  یف  ناک  هنا  روصتی  هترکس  نم  ظقیتسا  اذاف  هشیشحلا  دض  هنوطعی  سیئرلا و  سلجم  یلا  هنودری  ایناث و  هشیشحلا  هنوقسی 
فزدت هنید و  یف  عشخی  عماسلا و  بلق  هربخ  نم  جیهیف  مدـقت  یقرت و  دـق  هنا  نظی  منرتی و  یکحی و  نیعم و  نم  سأکب  هیلع  فاطی 

حورلا نا  لالح و  ئـش  لک  احیحـص و  یـش ء  سیل  اهؤدـبم  ناکف  حابـصلا  نبا  اهعـضو  یتلا  هینیدـلا  میلاـعتلا  اـمأ  و  عمادـملا ..  هنم 
هدرطی نیدلا  اذهل  لباق  ریغ  ناک  ناف  وعدملا  لاح  یف  رظنی  ناک  یلاعت و  هّللا  دنع  نم  تآ  اذه  هعرش  نا  سیئرلا و  یف  لحی  يردقلا 

ناف هعدخلا  سنالاب و  هلماعی  هاوه و  هبرـشم و  قیرط  نم  هیتأیف  هبذج  نکمی  بولـسأ  ياب  نوکت و  فیک  هتیلباق  رظنی  الباق  ناک  نا  و 
هلاح یلا  هلقنی  مث  اهدـض  هل  حـبقی  هل و  اهنیزی  هعالخلا  هبرـشم  ناـک  نا  هدـض و  هل  مذـی  هل و  هنیزی  هنم و  هیتأـی  دـهزلا  هبرـشم  ناـک 

لیوأتلا مث  فیلاـکتلا  طاقـسا  وه  علخلا و  یلا  هلقنی  مث  هیف  تاـضقانم  هل  رهظی  نآرقلا و  تاـهباشتم  یف  هرکف  هل  شوشیف  کیکـشتلا 
یف لاسرتسالا  هحاـبالا و  هنم  مکحتـستف  هـالابم  مدـع  تاـبثب و  هبهذـم  کلـسی  یتح  هبهذـم  قفاوی  اـمب  هیعرـشلا  ماـکحالا  هل  لوأـیف 

هقشملاب بذعم  هرهاظب  لمعی  نم  نأ  هرهاظ و  عرشلا ال  نطاب  دارملا  نأ  دقتعی  تاوهشلا و 
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هلمج نم  نأ  نوخرؤملا  رکذ  و  رتتلا ..  مایأ  یلا  هؤاـفلخ  یقب  هنـس و  هرمع 90  هیرجه و  هنس 518  یف  حابـصلا  نبا  تام  مث  هیویندلا 
نبا نسحلا  اهیلع  یلوتـسا  نیوزق  یحاون  یف  یه  توملا و  هعلق  اهنم  هاش و  کلم  اهانب  یتلا  ناهبـصإ  هعلق  اهیلع  اولوتـسا  یتلا  عالقلا 

هعلق و نوت و  نیاق و  نزوز و  فسوخ و  روخ و  ناتـسهق و  ضعب  سبط و  اهنم  مهعـالق و  مهأ  یه  هیقیرفا و  نم  هدوع  دـعب  حابـصلا 
نهدرا هعلق  لمآ و  يرلا و  نیب  دنوانوتـسا  هعلق  ناهبـصإ و  نم  خسارف  هسمخ  یلع  هعقاولا  ناجنلاخ  هعلق  رهبأ و  برق  یه  هوکنمس و 

ناتـسزوخ و سراف و  نیب  یه  ناخ و  دالف  هعلق  یفاکـسالا و  هزمح  وبأ  اهذـخأ  روبنطلا  هعلق  ناتـسزوخب و  رظاـنلا  هعلق  هوکدرک و  و 
سراف ناتسزوخب و  هروکذملا  عالقلا  هیلیعامسالا  کلم  املف  ناجرأ  زمرهمار و  نیب  یتلا  دالبلا  یلع  ایلاو  یلواج  ریمالا  ناک  اهریغ و 

اودـصق هوقراـف و  کـلذ و  اولعفف  هیلع  بغـشلا  اورهظی  نأـب  ارـس  هباحـصأ  نم  هعاـمج  عـم  قـفتا  تاـقرطلا  اوـعطق  مهرـش و  مظع  و 
هدصق نودیری  قسرب  ینب  ءارمالا  نا  یلواج  رهظأ  مث  مهب  اوقثو  یتح  مهدنع  اوماقاف  مهیأر  یلع  مهعم و  مهنا  اورهظأ  هیلیعامـسالا و 

دنع نیذـلا  هباحــصأ  لاـق  راـس  کـلذ و  رهطأ  اـملف  ناذـمه  یلا  ریــسملا  مـهنع و  هزجعل  اـهتقرافم  یلع  مزاـع  هـنا  هدـالب و  ذـخأ  و 
اوقتلا املف  مهدیدانص  مهنایعأ و  نم  هئامثالث  یف  هیلا  اوراسف  لاومالا  نم  هعم  ام  هذخأن و  هقیرط و  یلا  جرخن  اننأ  يأرلا  هیلیعامـسالا 

اوبره و لبجلا و  یلا  اودعـص  رافنأ  هثالث  يوس  مهنم  تلفی  ملف  مهیف  فیـسلا  اوعـضو  مهیلع و  یلواج  باحـصأ  نم  مهعم  نم  راـص 
ناک هدیدش و  مهتوطس  امئاق و  مهرمأ  یقب  کلذ  عم  هنس 494 و  یف  کلذ  کلذ و  ریغ  باود و  حالـس و  نم  مهعم  ام  یلواج  منغ 
رفظ املف  هیلیعامـسالا  یلا  لیملاب  هومهتا  هیلا و  کلذ  هؤادـعأ  بسنف  قرایکرب  ناطلـسلل  اـفلاخم  ءارمـالا  نم  ناـک  نم  اولتق  نم  رثکأ 

مهفلاخ نم  نوددهی  اوراص  مهرمأ و  يوق  مهبهذـم و  یف  مهولخدأ  مهنم و  هعامج  نتتفا  هریزو  لتق  دـمحم و  هاخأ  مزه  قرایکرب و 
ناک ال نساحملا  ابأ  زعالا  ریزولا  نا  یتح  حالس  نودب  هلزنم  نم  جورخلا  یلع  مهنم  دحأ  رـساجتی  مل  یتح  مهنوفاخی  اوراصف  لتقلاب 
کلذ و یف  مهل  نذاف  مهنم  مهفوخ  هوفرع  مهحالـسب و  هیلع  لوخدـلا  یف  هصاوخ  قراـیکرب  ناطلـسلا  نذأتـسا  اعردـتم و  ـالا  جرخی 

یلا لیملا  نم  هب  سانلا  همهتی  امب  هوملعأ  مهنع و  هزجع  لبق  مهب  هکتفب  ناطلسلا  یلع  اوراشأ 
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راس هنـسلا  کلت  یف  لیلقلا و  ـالا  مهنم  تلفی  مل  مهوبلط و  هرکـسع و  وه و  بکر  مهب و  کـتفلا  مهلتقب و  ناطلـسلا  نذاـف  مهبهذـم 
قهیب دالب  ضعب  یلا  مهنم  ریثک  مزهنا  نیریثک و  اهنم  لتق  اریثک و  اهنم  برخ  مهدالب و  یلا  رجنـس  ناطلـسلا  ءارمأ  ربکأ  شغزب  ریمالا 
مهریس ءانثأ  یف  مهنع و  نیطالـسلا  لاغتـشال  مهبطخ  دتـشا  مهتکوش و  تیوق  یحاونلا و  کلت  یف  بلـسلا  لتقلا و  اورثکأ  اووقت و  و 

هیماف و نصح  اوکلمت  ماشلاب و  اورهظ  اضیأ  اهسفن  هنسلا  یف  مهلاومأ و  اوبلس  مهیف و  فیسلا  اوعضوف  مارحلا  هّللا  تیب  جاجح  اوفداص 
اهبحاص لتق  زد و  هاشب  هروهشملا  ناهبصإ  نم  برقلاب  اهوکلم  اوناک  یتلا  هعلقلا  دمحم  ناطلسلا  کلم  هنس 500  یف  قرطلا و  اوعطق 

هواس هبآ و  بحاص  ریکریش  نب  نیکتشونا  ریمالا  مهیلا  لسراف  مهراثآ  وحم  مهتمواقم و  هبأد  روکذملا  ناطلسلا  لعج  مث  شاطع  نبا 
قاض یتح  توقلا  رئاخذـلاب و  هدـمی  روکذـملا  ناطلـسلا  هیلیعامـسالا و  اورـصحف  توملا  هعلق  یلا  راس  مث  عالق  هدـع  مهنم  کـلمف 

مهغلب ءانثالا  کلذ  یف  هعلقلا و  یلا  دالوالا  ءاسنلا و  روکذـملا  ریمالا  داعأ  اوباجی و  ملف  نینمأتـسم  مهدالوأ  مهءاسن و  اولزناف  مهرمأ 
نیکتشونأ لاقف  لیحرلا  یلع  اومزع  هرکسع  ریمالا و  هتوم  ربخ  غلب  املف  مهـسوفن  تنأمطا  مهفوخ و  نم  اونمأف  دمحم  ناطلـسلا  توم 

املف کلذ  یلع  هودهاع  هل و  اوعمـسف  اهحتفن  یتح  مهتعلق  یلع  میقن  نأ  يأرلا  انتریخذ و  انداز و  اوذـخأ  انیلا و  اولزن  مهنع  انلحر  نا 
یف هنـس 511 و  یف  کلذ  ناک  هعم و  ام  اومنغ  هومزه و  هیلیعامـسالا و  هیلا  لزنف  نیکتـشونأ  الا  قبی  مل  هروشم و  نودب  اولحر  اوسمأ 

بهن اوناک و  نیأ  مهلاصئتسا  هیلیعامـسالا و  وزغب  رجنـس  ناطلـسلا  ریزو  لـضفلا  نبا  دـمحأ  رـصن  وبأ  صتخملا  ریزولا  رمأ  هنس 520 
هیرق لاـمعالا  هذـهب  ناـک  قهیب و  یلا  اـشیج  تیـشیرط و  یلا  اـشیج  زهج  لاـح و  لـک  یف  مهمیرح  یبـس  اـهب و  رفظ  ثیح  مهلاومأ 

لک اولتقی  نأ  مهاصوأ  دنجلا و  نم  اعمج  فرط  لک  یلا  ربس  نیمـس و  نب  نسحلا  همـسا  اهب  مهمدقم  زرط و  اهمـسا  مهب  هصوصخم 
یقلأ اهب و  نم  لک  اولتق  اهیلا و  رکـسعلا  راسف  هروکذـملا  هیرقلا  امأ  اهیلا و  تهجو  یتلا  ههجلا  هفئاـط  لـک  تدـصقف  مهنم  هوقل  نم 

مهتکوش و تیوق  ماشلاب و  هیلیعامـسالا  رمأ  مظع  اضیأ  هنـسلا  هذـه  یف  مهلام و  اومنغ  تامف و  هرانملا  نم  هسفن  روکذـملا  مهمدـقم 
یعاد راـص  ماـشلا و  یلا  دادـغبب  هلاـخ  هلتق  دـعب  بره  يذابادـسالا  میهاربا  تخأ  نب  مارهب  نأ  کـلذ  ببـس  ناـک  ساـیناب و  اوـکلم 

( لوأ مجنم  - 38  ) هیلیعامسالا

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 368 

http://www.ghaemiyeh.com


298 ص :

اهبحاص و يزاغلیا  لخاد  بلح و  لخد  فرعی و  ـالف  هسفن  یفخی  ناـک  هنأ  ـالا  هعمج  رثکف  داـبعلا  یغطی  دـالبلا و  یف  ددرتی  ناـک  و 
نیکتغط یلع  يزاغلیا  راشأ  مهفلاخ و  نم  لک  نولتقی  اوناک  مهناـف  هباحـصأ  رـش  هرـش و  ساـنلا  ءاـقتال  هب  دـضتعی  نأ  يزاـغلی  ادارأ 

رهاط وبأ  ریزولا  هناعأ  هعابتا و  رثکف  هتوعد  نلعأ  هسفن و  رهظاف  هیلا  هذخأ  هیأر و  لبقف  ببـسلا  اذهل  هدـنع  هلعجی  نأ  قشمد  بحاص 
قشمد لهأ  نم  يأر  هنأ  الا  دلبلا  کلمی  داک  یتح  هرمأ  لحفتسا  هرـش و  مظعف  دیری  ام  یلع  هب  داضتعالل  ادصق  ینانیغرملا  دعـس  نب 
عمتجا اهیلا و  راس  املف  سایناب  همیلستب  ریزولا  راشاف  هعابتأ  وه و  هیلا  يوأی  انـصح  نیکتغط  نم  بلطف  رمالا  هبقاع  فاخف  هنع  افارحنا 
هملکب هوفی  نأ  مهنم  دحأ  ردقی  مل  هنأ  الا  هعامجلا  هنسلا و  لهأ  نم  ءاملعلا  یلع  رمألا  دتشا  سانلا و  یلع  بطخلا  مظع  هباحصأ  هیلا 

کلم اورـشتنا و  اورثک و  هبهذم و  یلا  سانلا  وعدـی  هفیلخ  اهب  ماقأ  قشمد و  مارهب  قراف  مث  کلذ  یلع  رمالا  یقب  مهرـش و  نم  افوخ 
نم مهرواج  نم  نوبراـحی  اولعج  هب و  اوماـقأ  هنـس 527  نارمع  نبا  هبحاص  نم  هورتشا  سومدـقلا  اهنم  لابجلا  نم  نوصح  هدـع  وه 

راسف كاحضلا  همـسا  مهرمآ  ناک  مهریغ و  سوجم و  زورد و  هینارـصن و  نم  هفلتخم  بهاذم  میتلا  يداوب  ناک  نیملـسم و  جنرفا و 
ملس نم  مزهنا  مارهب و  لتق  اریثک و  اددع  مهنم  لتق  مهلتاق و  لجر و  فلأ  یف  كاحـضلا  هیلا  جرخف  مهلتق  مهرـصح و  مارهب و  مهیلا 
یف هتوعد  رـشن  نیقابلا و  لمـش  عمج  هماقم و  ماقف  لیعامـسا  همـسا  الجر  سایناب  یف  فلختـسا  دق  مارهب  ناک  سایناب و  یلا  اوداع  و 
رثک هنأش و  الع  هرمأ و  يوقف  ءافولا  وبأ  همسا  الجر  مارهب  ضوع  قشمدب  یناقدزملا  ماقأ  هتوطس و  يوق  یناقدزملا و  هدضاع  دالبلا و 
مث نیکتغط  نب  يروب  كولملا  جات  اهبحاص  مکح  نم  رثکأب  اهب  مکح  نیملسملا و  نم  اهب  نم  یلع  یلوتسملاک  قشمدب  ماق  هعابتا و 
عم یناقدزملا  ررق  داعیملا و  مهنیب  ررقت  کلذ و  یلع  اوقفتا  روص و  هل  اوملسی  قشمد و  مهل  ملـسیل  ارـس  جنرفالا  لسار  یناقدزملا  نا 
جات ربخلا  غلبف  دلبلا  اوکلمی  جنرفالا و  یجیل ء  جورخلا  نم  ادحأ  نونکمی  الف  عماوجلا  باوبأ  یلع  کلذ  یف  طاتحی  نأ  هیلیعامـسالا 
کلذ یف  مهنم  لتقف  هیلیعامسالا  لتقب  دلبلا  یف  يدان  هعلقلا و  باب  یلع  هسأر  قلع  هلتقف و  هعم  الخ  یناقدزملا و  یعدتساف  كولملا 

دعب جنرفالا  دالب  یلا  بره  ذئنیح و  لیعامسا  فاخف  هنس 523  ناضمر  یف  کلذ  ناک  سفن و  فالآ  هتس  مویلا 
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نیدصاق اوراس  سفن و  فالآ  هعبس  مهتماع  تغلب  ناتسهق  نم  ریثک  عمج  هیلیعامسالا  نم  عمتجا  هنس 549  یف  مهیلا و  سایناب  میلست 
هباحـصأ و نم  هعامج  یف  یناساکلا  دومحم  نب  هاشخرف  ریمالا  مهیقلف  فاوض  لامعأ  اودـصقف  وزغلاـب  اهرکـسع  لاغتـشال  ناـسارخ 
لاحلا و هفرع  مهعجـشأ و  ناسارخ و  ءارمأ  رباکأ  نم  وهورنا  نب  دـمحم  ریمالا  یلا  لسرأ  راس و  مهب  هل  هقاط  نأ ال  ملع  اـملف  همـشح 

نع رمالا  یلجنا  مث  مهنیب  برحلا  تلاط  مهولتاق و  هیلیعامسالا و  یلا  اوراس  ریفغ و  مج  هیلع  عمتجاف  هرکسعب  مهیلا  ریسملا  هنم  بلط 
ناسارخب سبط  هیلیعامسالا  دصق  هنس 551  یف  هیلاخ و  مهنوصح  مهعالق و  تحبصأ  مهئاربک و  نم  ریثک  لتق  هیلیعامـسالا و  همیزه 
ناردنزام هاش  عمج  یف 552  مهدالوأ و  اوبس  مهلاومأ و  اوبلـس  ناطلـسلا و  هلود  نایعأ  نم  هعامج  اورـسأ  همیظع و  هعقو  اهب  اوعقوأف 

اهیلع و راغاف  توملا  یلا  ریـسلا  ّدج  قیاضملا و  کلـس  هدصقم و  ههج  ادـحأ  ملعی  مل  راس و  هرکـسع و  رایرهـش  نب  یلع  نب  متـسر 
نم برخ  قاوسـالا و  یف  مهعاـب  مهدـالوأ و  قرتسا  مهئاـسن و  یبـس  مهلاومأ و  منغ  هیلیعامـسالا و  یف  لـتقلا  رثـکأ  يرقلا و  قرحأ 

اوبهنف ناتـسهق  یحاونب  نامکرتلا  لزانم  یلع  هیلیعامـسالا  نم  فـالآ  هعبـس  لزن  هنـس 553  یف  نینـس و  هدـع  یف  رمعی  ام ال  مهدـالب 
ام اوأر  اوداع و  املف  هلحملا  نع  نیبئاغ  نامکرتلا  لاجر  ناک  هلمح و  یلع  اوردقی  مل  ام  اوقرحأ  مهلافطأ و  مهئاسن و  اوبس  مهلاومأ و 
مل مهرخآ و  نع  مهونفأ  یتح  مهولتاق  مهیلع و  اولمح  اوربکف و  مئانغلا  نومستقی  مه  مهوکردأف و  هیلیعامـسالا  رثأ  اوفتقا  مهب  اولعف 

رـسأ و مهنم و  لتقف  نولفاغ  مه  ناسارخب و  هیلیعامـسالا  دلب  یلع  رنأ  نب  دـمحم  راغأ  هنـس 559  یف  لاجر و  هعـست  يوس  مهنم  جنی 
نیوزق و یلا  کلذ  دعب  اومدـقت  مث  مهرـش  نم  افوخ  دـحأ  مهـضراعی  مل  نیوزق و  برقب  هیرق  ونب  هنـس 560  یف  اریثک و  منغ  یبس و 

یه فایـضم و  هعلق  رـصاح  هقرحأ و  هبرخ و  مهدلب و  یبویالا  نیدلا  حالـص  دصق  هنـس 572  لاتق و  دشأ  اهلهأ  مهلتاق  اهورـصاح و 
بحاص یمراحلا  نیدلا  باهـش  یلا  هیلیعامـسالا  مدـقم  نانـس  لسراف  اهب  نم  یلع  قیـض  قیناجنملا و  اهیلع  بصنف  مهنوصح  مظعأ 

یف مهـسیئر  ناک  نیدلا و  حالـص  مهنع  لحرف  مهیف  عفـشف  لاحلا  حلـصی  مهنیب و  لخدـی  نأ  هلأسی  نیدـلا  حالـص  لاخ  وه  هامح و 
دنع نم  يروغلا  نیدلا  باهش  یلا  لوسر  لصو  هنس 600  یف  حابـصلا و  دعب  یناثلا  سیئرلا  وه  نسح و  هل  لاقی  لجر  تقولا  کلذ 

مدقم
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رکـسع یف  راسف  مهدالب  هبراحم  مهیلا و  ریـسملاب  هیروغلا  دالب  یلوتم  یلع  نب  دمحم  نیدلا  ءالع  رماف  هلاسرب  ناسارخب  هیلیعامـسالا 
ربخ هلـصو  املف  اهورـصح  مهندم و  يدحا  نیاق  هنیدم  یلع  اولزن  هعم و  راس  هدصقف و  نوزوز  بحاص  هب  عمـس  ناتـسهق و  یلا  مج 

هرواجملا هیلیعامـسالا  دالب  یلا  شمغتیأ  راس  هنـس 602  یف  مهنع و  لحر  رانید و  فلأ  نیتس  یلع  اهلهأ  حـلاص  نیدـلا  باهـش  لتق 
نکل اهلهأ و  لاصئتسا  توملا و  رـصح  یلع  مزع  عالق و  سمخ  مهعـالق  نم  حـتف  یبس و  بهن و  هریبک و  هلتقم  مهنم  لـتقف  نیوزقل 

کسمتلا تاولصلا و  هماقاب  رمالا  تامرحملا و  لعف  نع  لّوحتلاب  هیلیعامـسالا  رهاظت  هنس 608  یف  عوجرلا و  یلا  هرطـضا  رما و  هعنام 
هتدلاو لسرأ  کلذب و  مهربخی  مالسالا  كولم  نم  هریغ  هفیلخلا و  یلا  الوسر  مهمدقم  لسرأ  دالبلا و  یف  کلذب  يدون  عئارـشلاب و 
مظعف هجنک  یف  يروغلا  نیدـلا  لـالج  ءارمأ  نم  اریبک  اریمأ  هیلیعامـسالا  لـتق  هنـس 624  امیظع و  امارکا  دادغبب  تمرکاف  جـحلا  یلا 

مهتکوش رسک  ناسارخب و  هوکدرک  یلا  توملا  دودح  نم  برخ  هیلیعامـسالا و  دالب  یلا  هرکـسع  یف  راسف  نیدلا  لالج  یلع  کلذ 
اورـسک اولعفف و  هفعـض  مهورأ  هدالب و  وزغ  یف  رتتلا  هیلیعامـسالا  لسارف  نیدـلا  لـالج  رمأ  فعـض  نأ  یلا  هیزجلا  مهیلع  برـض  و 
ءاکراخ نیدلا  نکر  مهسیئر  لتق  مهعالق و  برخ  دادغب و  نم  وکالوه  مهیلا  راس  رتتلا  رمأ  لحفتـسا  امل  هنس 628 و  کلذ  هتکوش و 

هذـه عبتت  كولملا  تلاز  اهنم و ال  اریثک  برخف  ماشلاب  یتلا  مهعالق  یلا  سربیب  رهاظلا  کـلملا  فحز  هنس 650 و  یف  کلذ  ناک  و 
لحاوس نم  هدـتمم  تناک  یتلا  مهکلامم  تطقـس  مهتوطـس و  تنهو  نأ  یلا  اودـجو  ثیح  مهنولتقی  ایـسآ و  راطقأ  لک  یف  هفئاـطلا 

نم هیروس و  لابج  یلا  ناسارخ  دودـح  نم  ایـسآ  نم  یبرغلا  مسقلا  عیمج  نع  هرابع  یه  یتلا  ناتـسکرت  هیلخاد  یلا  طسوتملا  رحبلا 
دجوی هلیلق  هیقب  مهنم  یقب  دق  هنـس و  هفئاطلا 150  هذـه  کلمت  هدـم  تناک  طـسوتملا و  رحبلا  نم  هیبونجلا  ئطاوشلا  یلا  نیبزق  رحب 
هیحان یف  هلبج و  ءاضق  هیحان  یف  هیریصنلا و  لبج  نم  سومدقلا  هیحان  یف  دنسلا و  رهن  لحاوس  یلع  سراف و  دالبب  همذرش  نآلا  اهنم 
مهفرح بلغأ  قشمدـک و  ندـملا  یف  نوقرفتم  نولیلق  مهنم  دـجوی  هاـمح و  ءاوـل  یف  يرقلا  نم  اـهریغ  رجیـس و  فایـصم و  هیملس و 

لهأ مه  هطشفلا و  شیشحلا و  عیب  قشمد  یف  هعارزلا و  فزخلا و  هعانص  هاراکملا و  هراجتلا و 
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نم ضعب  دوجو  مهداـقتعال  هیولع  مسا  مهـسفنأ  یلع  نوـقلطی  مهلاوحاـب و  رهاـظت  ـال  هوطـس و  مهل  سیل  هنـسح و  رظاـنم  طاـشن و 
مهنکل مهمالک و  نولقنی  همئـالا و  میظعت  یف  هعیـشلا  بهذـم  یلا  نولیمی  هنع و  یلاـعت  هّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نب  یلع  یف  هیهولـالا 
نولصی هیمالسا  عماوج  مهل  مهعم و  نولصی  مالسا  نیب  اودجو  اذا  یعفاشلا و  بهذم  یلا  نوبستنی  هنـسلا و  لهأ  نم  مهناب  نورهاظتی 

یلع سلجت  هصوصخم  هأرما  نم  جرفلا  نودبعی  مهنا  مهنع  روهـشملا  مهفعـضل و  ارتست  یمالـسالا  عرـشلاب  نورهاظتی  هلمجلاب  اهب و 
دئاوع مهیلع  هل  دنهلا و  وأ  نمیلا  دالب  یف  ءرقم  یعادلا  هنومـسی  یحور  سیئر  مهل  اهل و  دجـسی  هتبون و  یف  دحاو  لک  مدقتی  ربنم و 

هدوبعملا هأرملا  ثمط  نم  اـهنا  لـیق  مهبراـشم  مهلکآـم و  یف  اهنولخدـی  هیکربت  داوم  مهل  لـسری  هنـس و  لـک  هل  اـهنوعمجی  روذـن  و 
حیباصملا و نوئفطی  هباوبأ و  نوقلغی  تیب  یف  هدح  یلع  مهنم  هیرق  لک  لاجر  عمتجیف  هرم  هنس  لک  يدیع  عمجم  مهل  هصوصخملا و 

هرات هتخأ و  نوکت  هراتف  اـهعجاضی  اـهب و  رثعی  یتلا  هأرملا  مهنم  دـحاو  لـک  ذـخأیف  هیرقلا  ءاـسن  مهیلع  لخدـتف  تیبلا  باـب  نوحتفی 
دنهلا یف  امأ  توهاللا و  نم  ادسجتم  مهـسیئر  نودقتعی  سرفلا  نم  هیلیعامـسالا  و  هشیبقبلا ..  دیعب  دـیعلا  اذـه  نومـسی  همأ و  نوکت 

ربکأ سیئر  هناب  یعدی  ناک  لجر  یلع  زیلکنالا  سلاجم  یف  ترج  همکاحم  هطـساوب  مهرارـسأ  تفـشک  كانه  مهبهذم  راشتنا  دعبف 
مه لب  مهرکذ  مدـقتملا  هیلیعامـسالا  نم  اوسیل  مه  هینطاـبلا و  اـضیأ  مهل  لاـقی  كارتـالا  نم  هفئاـط  كارتـالا  هیلیعامـسالا  و  مهل .. 
لتق یقوجلـسلا و  کب  ترواق  نب  هاش  ناروت  نب  هاش  ناریت  مهلتاـق  هنـسلا و  لـهأ  نم  اوناـک  لیعامـسا و  هل  لاـقی  ریمأ  یلا  نوبوسنم 
یلع مـالکلا  ماـمت  یلا  عجرنل  اذـه و  .هرجهلل  سماـخلا  نرقلا  رخاوأ  یف  کـلذ  ناـک  نیفلأ و  يدـیأ  عطق  اربص و  همـسن  یفلأ  مهنم 

یف تقرت  هیوفصلا و  هلودلا  همهب  کلذ  ناک  ناهبصإ و  اهتطقس  نم  تضهن  يرجهلا  رـشع  يداحلا  نرقلا  لئاوأ  یف  لوقنف  ناهبـصإ 
هینبالا هخماشلا و  روصقلا  اهیف  أشنأ  هیمجعلا و  هکلمملا  راد  اهلعجف  ساـبع  هاـشلا  اـهترامع  یف  هدـهج  لذـب  نم  لوأ  ناـک  نارمعلا و 

اهلعج فرحلا و  نونفلا و  بابرأ  راجتلا و  نم  نیریثک  روکذـملا  هاشلا  اهل  یعدتـسا  نآلا و  یلا  هیقاب  اـهراثآ  تلاز  ـال  یتلا  هرخاـفلا 
قرولا عنص  یف  تقاف  هضفلا و  بهذلاب و  هزرطملا  هیفوصلا و  هیریرحلا و  اهتاجوسنم  تعربف  قرشملا  هراجتل  يراجت  زکرم  مهأ 
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نیب هراـجتلل  اـمهم  ازکرم  تراـص  فزخلا و  جاـجزلا و  فویـسلا و  هیراـنلا و  هحلـسالا  هعنـص  ناـقتا  دـیلجتلا و  نـسح  رباـحملا و  و 
اهیف ترثک  مورکلا و  قئادحلا و  نیتاسبلا و  اهیف  تعستا  ابرغ و  طسوتملا  رحبلا  رـصم و  ایکرت و  اقرـش و  نیـصلا  دنهلا و  ناتـسناغفا و 

حایسلا ضعب  اهفصو  دق  ایندلا و  فصنب  تقولا  کلذ  یف  یعدت  تراص  یتح  همیظع  هدایز  اهناکـس  ددع  داز  دجاسملا و  عماوجلا و 
امامح و قدنف و 273  هسردم و 1800  اعماج و 48  اهب 160  الیم و  اهطیحم 24  همیظع  هنیدم  اهنا  هیرجه  هنس 1084  یف  اهلخد  نیح 
ارهش و راصح 18  دعب  نویناغفالا  اهیلع  یلوتـسا  هنـس 1141  یف  هیرق و  اهراوج 1400  یف  ناک  سفن و  فلأ  هئامتـس  اهناکـس  ددع 

مث زاریش  یلا  هموکحلا  زکرم  لقن  هثداحلا و  هذه  ریثأت  نم  اریثک  هنیدملا  تطقسف  اعیرذ  احبذ  اهناکس  اوحبذ  هلیمجلا و  اهتینبأ  اوبرخ 
اهقنور ضعب  اهل  داعأ  هنـس 1213 و  هاش  یلع  حتف  اهالوت  مث  اهبارخ  یلع  اهاقبأ  هنکل  هنـس 1142  هاش  ردان  اهعجرتسا  مث  نارهط  یلا 

راثآ نکل  اهلمجأ  سراف و  ندم  مظعأ  ناهبـصا  لازت  لاقف ال  نیرخأتملا  حاوسلا  ضعب  اهراز  نکمأ و  ام  اهلاوحأ  تنـسحت  میدقلا و 
همسن فلأ  وحن 90  ناکسلا  نم  اهب  مجعلا و  تایالو  يدحا  یه  نآلا  یشالتلا و  یف  هذخآ  همیدقلا  اهتمظع 

[ رخطصا ]

اهتدـعاق سراف و  روک  لجأ  ربکأ و  یهف  هروکلا  امأ  سراف ..  دالب  نم  هدـلب  هروک و  یه * لاق  اضیأ و  یناتـسبلا  فنـصملا و  اهرکذ 
نم یهف  رخطصا  هنیدم  امأ  و  اهریغ ..  دزی و  هوقربا و  زیزی و  نیئام و  ءاضیبلا و  اهرهشأ  يرقلا  ندملا و  نم  ریثک  اهب  رخطصا و  هنیدم 
یه اقرش و  ارتمولیک  زاریش 53  نع  دعبت  ریمدتب  رهن  برق  يرخـص  لت  یلع  هعقاو  اهنوصح  نایعأ  نم  اهرهـشأ و  سراف و  ندم  مدقأ 

هعبرأ وأ  هثالث  یلع  نوربطلم و  لاق  .هیلاع  لابج  هب  طیحت  تشدرم  نآلا  یمسی  هبصخ  یف  ریظن  هل  سیل  حیـسف  لهـس  طسو  یف  همئاق 
سراف و دالب  هنطلـس  راد  اقباس  تناک  همیدق  هنیدم  یه  نامزلا و  میدق  یف  هریهـشلا  رخطـصا  هنیدم  راثآ  دـجت  نایم  هیرق  نم  خـسارف 

ضرأ یلع  اهراثآ  دالیملا و  نم  عباـسلا  نرقلا  یف  برعلا  اهمدـه  لـب  مهـضعب  معز  اـمک  ربکـالا  ردنکـسالا  وه  اهمدـه  يذـلا  سیل 
قرزأ و رجح  نم  ملالسب  هیلا  دعصی  جردم  دقعم  لکش  یلع  لبج  هنیدملا  هذهب  يذلا  رصقلا  فشکی  عساو  لهس  یلع  هلطم  هعفترم 

لوأ ملس و  وحن 500  یه 
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امه لوهلا و  وبأ  هل  لاـقی  هروص  نم  لاـثمت  امدـق و  نوسمخ  اـمهنم  لـک  عاـفترا  رجحلا  نم  ناـناویا  هلوخد  دـنع  رظاـنلل  هیف  هبوجعأ 
هیفوکلا و هیربعلا و  هینانویلا و  شوقنلا  نم  ریثک  نیبناجلا  نیذـه  یلع  نیناویالا و  یبناجل  ناـنیزم  ادـج و  نامخـض  نابـصتنم  ناـمئاق 

نم ریثک  ملالسلا  یتحان  یف  هریبکلا و  هدمعالا  قاور  یلا  لصوتی  یتح  ملالس  یلع  یقتری  نیناویالا  برقب  هیرامـسملا و  هیـسرافلا و 
لیخ و منغ و  رقب و  لبإ و  ینانویلا و  هجولا  یلع  هموسرم  هرضن  تابرع  اهتلمج  نم  هینآلا و  نم  ئـش  هروصلا  دیب  روصلا و  شوقنلا و 

نم اهعافترا  اهقاس و  یلع  همئاـق  اـهلاح  یلع  ادومع  قاورلا 15  هدمعأ  نم  یقب  دـق  روث و  هبیلاخمب  روصم  دـسأ  ملالـسلا  لفـسأ  یف 
هنانجلا 600 طیحم  يواسنرف و  مدـق  رـصقلا 4200  کلذ  طیحم  هعانـص و  مکحأ  لـمع و  نقتأ  نم  یه  امدـق و  نیناـمث  یلا  نیعبس 

یمرـضحلا نب  ءالعلا  مالـسالا  نم  سراف  دالب  زغ  نم  لوأ  و  یهتنا ..  برغلا  یلا  قرـشلا  نم  بونجلا و 390  یلا  لامـشلا  نم  هوطخ 
نع رمالا  یلجنا  ادـیدش و  الاتق  اهلهأ  مهلتاـقف  رخطـصا  اولـصو  یتح  هشویجب  راـس  هرجهلل  هنـس 17  هنع  هّللا  یـضر  رمع  هفـالخ  یف 

یفقثلا صاعلا  یبأ  نب  نامثع  یلا  رخطصا  ءاول  عفد  هنسلا و  سفن  یف  سراف  دالب  يرعشالا  یسوم  وبأ  لخد  مث  رخطـصا  لهأ  همیزه 
روجب اهلهأ  وه و  یقتلاف  رخطـصا  یفقثلا  صاعلا  یبأ  نب  ناـمثع  دـصق  ریثـالا و  نبا  لاـق  هرجهلا ..  نم  هنس 18  الا  حتفلا  رـسیتی  ملف 
ذبرهلا هباجأف  هیزجلا  همذلا و  یلا  نامثع  مهاعدف  یقابلا  رفو  ریثکلا  اولتق  رخطصا و  مث  روج  نوملسملا  حتف  سرفلا و  مزهنا  اولتتقاف و 

داعف رخطـصا  تصع  مث  سانلا  یف  یقابلا  مسق  هنع و  یلاعت  هّللا  یـضر  رمع  یلا  اهـسمخب  ثعبف  مئانغلا  عمج  دـق  نامثع  ناک  اهیلا و 
نوملسملا مزهنا  لتقف و  هنس 29  رخطـصا  باب  یلع  رمعم  نب  هّللا  دیبع  مهعقاوف  سرفلا  ضفتنا  مث  هیناث  اهحتف  هنس 27 و  نامثع  اهیلا 

راد یلا  بهذ  هونع و  رخطصا  تحتف  نوریثک و  مهنم  لتق  سرفلا و  مزهناف  رخطـصاب  اوقتلا  مهیلا و  راسف  رماع  نب  هّللا  دبع  ربخلا  غلبف 
یمر دـیدش و  راصح  دـعب  اهحتف  اهیلا و  عجر  روج  حـتف  دـعبف  رخطـصا  تضقتناف  روج  یلا  راس  اهحتفف و  اـهلهأ  ردـغ  دـق  درجبأ و 

کیرش وه  رخطصا  یلع  هفلختسا  يذلا  هنس 29 و  کلذ  ناک  عجر و  دالبلا و  یلع  فلختـسا  مث  اهلهأ  نم  نیریثک  لتق  قینجنملاب و 
نصح سراف و  دالب  یلو  امل  هیمأ  نب  دایز  اهلزن  هنس 39  یف  نکمأ و  ام  اهرمأ  نم  حلصأ  اهدجسم و  ینبف  یثراحلا  روعالا  نب 
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اهب تناک  هنس 68  روصنم و  هعلق  تیمسف  يرکشیلا  روصنم  کلذ  دعب  اهب  نصحت  مث  دایز  هعلق  تیمس  رخطـصا  هنیدم  برق  هعلق  اهب 
يذلا هیواعم  نب  هّللا  دبعل  اهب  سانلا  عیاب  هنس 129  رمعم و  نب  هّللا  دیبع  نب  رمع  نب  هّللا  دبع  اهیف  لتق  جراوخلا  نیملسملا و  نیب  هعقو 
باصأ ام  ثداوحلا  نم  اهباصأ  دقف  هلمجلاب  رافصلا و  ثیللا  نب  ورمع  اهبهن  هنس 268  رخطصاب و  ذئنیح  هراد  تناک  هفوکلاب و  جرخ 
فنـصم وه  میلاقالا و  باتک  بحاص  يرخطـصالا  قحـسا  وبأ  نیروهـشملا  اهلاجر  هلمج  نم  و  سراف ..  دـالب  نم  اـهریغ  ناهبـصا و 

هیرجه هنس 340  جرخف  هحایسلا  یلا  اقوش  هیف  کلذ  أشنأف  دالبلا  رابخأب  ینع  ملعلا و  بلط  رخطـصاب و  أشن  دلو و  ایفارغجلا  یف  لیلج 
ءاحلـصلا و ءاملعلا و  لوحف  نم  هلمجب  عمتجا  یکیتنلتالا و  سونایقوالا  یلا  دنهلا  یلا  برعلا  دالب  نم  أدـتبم  نیملـسملا  دالب  فاط  و 

ئش یف  رـصق  ام  عضوم و  لک  صاوخ  اهنیب و  داعبالا  اهارق و  اهدالب و  رکذ  هرومعملا و  یحاونلا  هباتک  یف  رکذ  ینیوزقلا  لاق  ءابدالا 
یفارغج لوأ  يرخطصالا  ناک  امل  سومیلطب و  هیلع  یشم  يذلا  قسللا  یلع  هعبسلا  میلاقالا  یلع  هباتک  میـسقت  یف  دمتعا  کلذ و  نم 

هذللا و نیب  اعماج  هباتک  ءاج  دقف  سومیلطب  باتک  نع  القن  امإ  عمس و  وأ  هدهاشم  نع  امإ  هبتک  ام  ناک  بابلا  اذه  یف  فنـص  یبرع 
هیرجه و هنـس 1261  عبط  هیناملالا و  هغللا  یلا  اضیأ  مجرت  دـق  برعلا و  ءاملع  نم  هباب  یف  هدـعب  فنـص  نمل  اساسأ  لعج  هدـئافلا و 

برعلا یفارغج  لوأ  نم  هنودعی  نآلا  جنرفالا 

[ کصإ ]

ددع هنوطلاب ..  هئاقتلا  دنع  فارد  رهن  یلع  هعقاو  هنیصح  هنیدم  یه  اسمنلا و  نم  هبلاقصلا  دالب  هدعاق  فاک * هرخآ  هیناث  هلوأ  رـسکب 
اهقیتاسر عم  تربتعا  اذا  اذه  رشع  عباسلا  نرقلا  یف  لوالا  دلبویل  ءانب  نم  هعلق  هناسرت و  هیرکسع و  لزانم  اهب  سفن و  اهناکس 13000 

قاوسأ هعبرأ  هنـس  لک  اهیف  ماقت  ریرحلل و  لماعم  ضعب  کـصإ  یف  نیحـالفلل و  تیب  وحن 100  هعلق و  الا  تسیلف  اهـسفن  یه  اـمأ  و 
فارد رهن  یلع  نیرهن و  نیب  اـهعوقول  اـهماجآ  هرثـکل  دـیج  ریغف  اـهؤاوه  اـمأ  دـیدحلا و  بنقلا و  بوبحلا و  هیـشاملا و  عیبـل  هریبـک 

رجملا دالب  یلا  هشیج  روبعل  ینامثعلا  میلس  ناطلسلا  اهانب  یتلا  رطانقلا  راثآ  روکذملا 

[ هیحالصإ ]

تدوج اهأشنأ  بلح  هیالو  نم  شعرم  ءاول  یف  اهمساب  ءاضق  هبصق  * 
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یلع لمتشی  روکذملا  ءاضقلا  و  نمرأ ..  دارکأ و  نم  همـسن  فلأ  وحن  اهناکـس  ءاضقلا  هبـصق  اهلعج  بلح و  یلع  ایلاو  ناک  امل  اشاب 
وحن اهناکـس  ددـع  تیب ..  فـالآ  هثـالث  وحن  یلع  نیحاوط و  نیکاـکد و  دـجاسم و  هدـع  اـهیف  هیرق  یلع 68  يوتحت  یحاوـن  هلمج 

نوتیزلا و بوبحلا و  رئاس  حمقلا و  فوصلا و  نطقلا و  مهتالصاح  هیفوصلا و  هینطقلا و  تاجوسنملا  مهعئانـص  همـسن  فلأ  نیرـشع 
ءاضق یلا  روکذـملا  ءاضقلا  یف  يرجی  وص  هرق  یمـسی  لودـج  اهنم  جرخی  ماجآ  هبـصقلا  نم  دـعب  یلع  صفعلا و  راجـشأ  هلابج  یف 

کمسلا نم  ریثک  اهیف  هریغص  هریحب  ولکوک  هیرق  برقب  هیف  یندعم و  ءام  روکذملا  ءاضقلا  یف  بلح و  ءاول  نم  هناحیرلا 

( امهیلی ام  ءاطلا و  هزمهلا و  باب  )

[ سلطأ ]

هدحی رصاح  رصح  تحت  هلوخد  نکمی  ام ال  هیربربلا  ممألا  نم  هنطقی  نرد  لابجب  یمست  هیقیرفا  نم  برغملا  ضرأب  لابج  هلـسلس  * 
اذه یف  دالبلا  کلت  یلع  لطم  وه  رسنی و  ءارحص  نم  هعطق  مث  هساملجـس  هعرد و  دالب  اقرـش  اهتمـس  یلع  لون و  سوس و  دالب  اقرش 

لئابق نم  لیلق  اهتیاهن  یف  هجاهنـص و  لئابق  مث  هروکـشم  هویمدک و  کلمنیت و  هناتنه و  هدماصملا و  ممأ  هنم  ههجلا  هذه  یف  ءزجلا و 
یه لب  یـصقالا  برغملا  دالب  یلع  لطملا  روکذملا  نرد  لبج  و  هماتک ..  لبج  وه  ساروأ و  لبج  ههجلا  هذـه  نم  هب  لصتی  هتانز و 

لخادلا یف  الـس و  هنیدم  یفـسا و  طابر  هنم  طیحملا  رحبلا  یلع  الدات و  تامعا و  شکارم و  دالب  هنم  هیبونجلا  ههجلا  یفف  هفوج  یف 
نودلخ نبا  لاق  اهلهأ ..  دنع  یـصقالا  برغملاب  یمـست  یتلا  یه  هذـه  هماتک و  رـصق  ارات و  هسانکم و  ساف و  دالب  شکارم  دالب  نم 
ایهوجلا یف  تدم  اهعورف و  ءامـسلا  یف  تبهذ  اهلـصأ و  يرثلا  یف  قرعأ  امب  رومعملا  لابج  مظعأ  نم  برغملا  هلـسلسب  لابجلا  هذه 

یلا قرشلا  یف  بهذت  اهالاو و  ام  یفـسأ و  دنع  طیحملا  رحبلا  لحاس  نم  ئدتبت  اهروطـس  برغملا  فیر  یلع  اجایـس  ثلثم  اهلک و 
یلع هیلاوتم  اضعب  اهـضعب  بکر  دـق  شکارم  یلی  امم  بناجلا  یف  یه  هقرب و  ضرأ  نم  قبنرب  هلبق  یلا  یهتنت  اهنا  لاـقی  هیاـهن و  ریغ 

( لوأ مجنم  - 39  ) لحاوس انسمات و  نم  اضرعتم  هیف  بکارلا  ریسی  لتلا  یلا  ءارحصلا  نم  قسن 
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اهنیب تقباطت  ءارعشلا و  ءارمح  ضرالا  للج  راهنالا و  اهیف  ترجفت  دیزا  لحارم و  نامث  هلبقلا  نم  هعرد  سوسلا و  دالب  یلا  شکارم 
قیوافأ ترد  رجشلا و  تبانم  تباط  دیصلا و  عتارم  ناویحلا و  حراسم  تحـسفنا  عرـضلا و  عرزلا و  داوم  اهیف  تکز  حاودالا و  لالظ 
اونغتسا روصقلا و  ینابملا و  اودیش  نوصحلا و  لقاعملا و  اوذختا  دق  مهقلاخ  الا  مهیصحی  ممأ ال  هدماصملا  لئابق  نم  اهرمعی  هیابجلا 

ام مالـسالا و  لوأ  ذنم  اولازی  مل  راصمالا و  یحاونلا و  لهأ  مهیلا  تفلتخا  قافآلا و  نم  راجتلا  مهیلا  لحرف  راطقالا  رئاس  نع  مهرطقب 
قارتفاب اهؤامـسأ  تقرتفا  مهلئابق و  مهبوعـش و  ددـعتب  کلامملا  اهیف  تددـعت  میلاقأ  اهنم  اونطوأ  دـق  لاـبجلا و  کـلتب  نیرمتعم  هلبق 

هیحان نم  کلذک  مهب  نوفحی  هجاهنـص و  نطاوم  ئدتبت  ثیح  نازاف  ینبب  هفورعملا  هینب  یلا  لابجلا  هذه  نم  مهراید  یهتنت  مهلایجأ 
سوسلا طیـسب  یلع  مهلبج  لطی  لبجلا و  اذـهب  لقاعملا  عنمأب  نونطوم  هدـماصملا  ءالؤه  نم  هوانکـس  هلیبق  سوسلا و  دالب  یلا  هلبقلا 

یهتنا یبرغلا  طیحملا  رحبلا  لحاس  یلع  هلبقلا و  نم 

اهنم تلـسلست  یتلا  نایرالا  همأ  نم  رهظی  ام  یلع  نولـسلستم  هربارب  نولازی  نیذلا ال  لابجلا  هذـه  یلاهأ  نا  نورخأتملا  ءاملعلا  لاق  و 
لبجلا نوکی  اذه  یلعف  ایـسآ  همأ  نا  هنایرا و  همأ  دج  ثفای  وه  سلطأ  مهدـج  ابأ  نا  مهباسنأ  بتک  دـحأ  یف  دـجو  ابوروأ و  ناکس 

مسا رکذ  دق  و  برغلا ..  یلا  ایـسآ  ممأ  نم  نیرجاهملا  دادجأ  ءامـسأ  نم  لابجلا  نم  هریغ  مسا  ذخأ  امک  دجلا  اذه  مسا  نم  اذوخأم 
املاط يدل  اهمسا  یلع  تظفاح  هیلبجلا  هلسلسلا  هذهف  لاح  لک  یلع  ایداکرا و  یف  رخآ  سلطأ  هیساقوقلا و  دالبلا  یحاون  یف  سلطأ 

نیب 27 و 28 سنوت  هیالو  رئازجلا و  شکارم و  یف  دتمت  لابجلا  هذه  مث  بجعلاب  یضقت  هترهش  تناک  ءامدقلا و  نانویلا  دنع  رهتـشا 
كانه نم  نوی و  سأر  یلا  برقی  الامش  تیربکلا  جیلخ  سأر  نم  هرشتنم  هیزاوتم  لابج  لسالس  یه  یلامـشلا و  ضرعلا  نم  هجرد 
یبرغلا بونجلا  یف  اهعافترا  شکارم  دالب  یف  مالا  وه  يذـلا  اهنم  عمتجم  ربکأ  نوب و  سأر  یلا  برقب  ابونج  اهنم  ساـف و  یلا  اـبرغ 

سلطالا اهل  لاقی  لتلا و  امهادحا  ناتمیظع  ناتلسلس  رئازجلا  یف  هنم  فلأتی  سناربلا و  لابج  ولع  وه  ارتم و  شکارم 3475  هنیدم  نم 
یلا یه  ربکالا و  سلطالا  وأ  ءارحصلا  لابج  يرخالا  طسوتملا و  رحبلا  برق  لامشلا  یلا  یه  رغصالا و 
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هعافترا 1834 ناسملت  لابج  عومجم  نیب  شکارم  دودح  یلع  لبج  لتلا  هلـسلس  یف  اهنم  ماسقأ  هدـع  یه  ءارحـصلا و  برق  بونجلا 
لبج ارتم و  هولع 2317  هرجرج و  لـبج  ارتم و  هولع 2640  رئازجلا و  برق  هیزم  لـبج  رتـم و  هولع 2000  شیرـشنا و  لـبج و  رتم و 
یف اهیف  و  ارتم ..  هولع 1316  هنیطنـسق و  برق  براوب  لبج  رتم و  هولع 2000  فیطـش و  برق  سرباب  لبج  رتم و  هولع 1800  روغرغ 

كولسلا هلهـس  لابجلا  هذه  عیمج  ارتم و  هولع 2320  سأر  وأ  هلـسلس  یف  هیّلـش  لبج  رتم و  هولع 1600  رومأ  لبج  ءارحصلا  هلـسلس 
يأ ریبکلا  سلطالا  امأ  اهیلع و  مالکلا  یف  رکذیـسف  رئازجلا  سلطأ  امأ  اباوبأ و  مهدنع  یعدت  اهیف  رئاغم  ضعب  دوجو  اهـضرع و  هلقل 

تابـضه هحیـسف و  لوهـس  هدع  هللختی  بونجلا  وحن  هجتی  هنا  همئادلا و  جولثلاب  هللکم  لازت  هممق ال  نا  هنم  ملعی  ام  هیاغف  یـشکارملا 
دوهیلا نم  ریفغ  مج  هصاخ و  هرباربلا  ینکـس  یهف  لابجلا  امأ  هربارب و  برع و  نم  هعونتملا  هبراغملا  رئاشع  نطاوم  كانه  هضرتعم و 
اهضرع ارتمولیک و  نم 320  رثکأ  اهلوط  غلبی  هیلبج  تاعومجم  هلمج  نم  فلأتیف  طسوتملا  رحبلا  لحاوس  یلع  عقاولا  سلطـالا  اـمأ  .. 

دیزیف ناوـطن  ههج  یف  ـالا  رتـم  اـهالعأ 1200  عاـفترا  غلبی  شکارم  لهـس  وأ  فیرلا  اـهل  لاـقی  ارتـمولیک و  یلا 60  نم 40  فـلتخی 
تاباغ هنم  رثکأ  اذه و  نم  دربأ  يرئازجلا  سلطالا  رتم و  وحن 800  اهعافترا  غلبی  قراطلا  لبج  زاغوب  دنع  همق  یلعأ  الیلق و  اهعافترا 

دـیجلا و ماخرلا  يرجحلا و  محفلا  صاصرلا و  دـیدحلا و  ساحنلاک و  نداـعملا  نم  عاونأ  هلمج  سلطـالا  لاـبج  مومع  یف  دـجوی  و 
دالبلا سفن  یلع  مالکلا  یف  یتأیس  هیلع  مالکلا  مامت  دسالا و  هیربلا  اهتاناویح  رهشأ 

( امهیلی ام  نیعلا و  هزمهلا و  باب  )

[ جوعأ ]

هریحب یف  بصی  یقرـشلا و  لامـشلا  یلا  يرجی  وه  خیـشلا و  لبج  نم  یقرـشلا  حفـسلا  یلع  هیرود  نیع  نم  هجرخم  ماشلا  یف  رهن  * 
بونجلا یلا  فطعنی  مث  لامـشلا  یلا  يرجی  دـللا  برقب  هجرخم  نیطـسلف  یف  رهن  اضیأ  جوعأ  و  ـالیم * وحن 40  هارجم  لوـط  حرملا 

افای یلامش  یلا  طسوتملا  رحبلا  یف  بصی  جیراعتب و  یبرغلا 
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[ رایعأ ]

هعیقنلا و موی  رایعأ و  مویب  تفرع  هبـض  سبع و  نیب  هعقوم  اهیف  ترج  هبـض  دالب  یف  تابـضه  وه * یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  هرکذ 
بلطف هرامع  هرمقف  دایز  نب  هرامع  وه و  رماقتف  سبع  ینبل  ارواـجم  ناـک  یبضلا  يدـئاعلا  رجـشملا  نب  ملثملا  نا  کـلذ  یف  ببـسلا 

بولطملاب و ءاج  یتأ و  یتح  افاحرـش  هنبا  ملثملا  هنهرف  هرامع  یبأـف  هیلع  اـم  هل  لـسری  هلهأ و  یتأـی  یتح  هلیبس  یلخی  نأ  هنم  ملثملا 
لاق دـجوی  ملف  بهذ  کمع  ینب  نم  لجر  کلذ  لاـق  لاـضعم  همـسا  نم  هاـتبأ  اـی  قیرطلا  یف  دـلولا  هل  لاـقف  هب  قلطنا  هنبا و  کـتفا 

هل قلی  مل  هلتق و  هنا  بارـشلا  هیف  ذخأ  دـق  اموی و  موقلل  لوقی  هتعمـس  دایز  نب  هرامع  لاق  وه  نم  هوبأ  لاق  هلتاق  تملع  یناف  فاحرش 
مهلبإ ذـخأ  هبـض و  ینب  یلع  مهب  راغاف  سبع  نم  امیظع  اعمج  عمج  هرامع  نا  مث  فاحرـش  بش  اـنیح و  کـلذ  دـعب  اوثبل  مث  اـبلاط 

نبا یلا  دا  فاحرش  انأ  لاق  تنأ  نم  لاق  ینفرعتأ  هرامع  ای  هل  لاق  هرامع  یلا  فاحرش  رظن  املف  یعرملا  یف  مهوکردأف  هبض  تبکرف 
تایبأ نم  فاحرش  لاقف  اهلبإ  هبض  تذقنتسا  ادیدش و  الاتق  سبع  هبض و  تلتتقاف  هلتقف  هیلع  لمح  الاضعم و  یمع 

دایز ینب  هارس  تقال  امب  ضیغب  ینب  هارس  علبأ  الأ 

داجی نم  سراوفلا  یقال  ام  یماحت و  ذا  همیذج  تقال  ام  و 

داو لکب  نولتقی  اعاعش  سبع  لآ  هعیقنلاب  انکرت 

دالبلا هیت  یف  رعقلا  مؤیدیرش  الا  انتاف  نا  ام  و 

( امهیلی ام  نیغلا و  هزمهلا و  باب  )

[ یلجاغأ ]

یه و  لوطانالا ..  یف  یلیا  هجوق  ءاول  عباتلا  هردنق  ءاضق  یف  هیحان  ءای * هرخآ  ماللا  حتف  میجلا و  ناکـسا  ادودمم و  هیناث  هلوأ و  حتفب 
هـسمخ وحن  اهناکـس  ددع  و  هعرزم ..  هیرق و  یلع 21  ناوید  شب  هیحان  عم  لمتـشت  ءاوللا و  هبـصق  ریمزأ  نم  تاـعاس  هریسم 6  یلع 

هنیدم نع  تاعاس  دعبت 6  هینوق  هیالو  یف  هدکین  ءاول  نم  يارس  قآ  ءاضق  یف  هبصق  اضیأ  یلجاغأ  و  نوملسم * مهلک  صخش  فالآ 
 .. اتیب یلع 83  يوتحت  يارس و  قآ 

اسفن اهناکس 350  ددع  و 
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[ ریداغأ ]

سوناـیقالا یلع  هعقاو  هیبوـنجلا  هـهجلا  یلا  شکارم  ضرف  یـصقأ  ءار * هرخآ  هدودـمملا  لادـلا  رـسک  اعبـشم و  هیناـث  هـلوأ و  حـتفب 
 .. ابرغ هیناث  هقیقد و 56  تاجرد و 35  عست  لوط  الامـش و  هیناث  هقیقد و 35  هجرد و 26  ضرع 31  یف  سوس  هیالو  یف  یکیتنلتـالا 

هبراغملا و مهنم  اهذـخأ  مث  هلیوط  امایأ  نویلاغوتربلا  اهیلع  یلوتـسا  دـق  شکارم و  ئفارم  نسحأ  اـهأفرم  همـسن و  اهناکس 600  ددع 
روداغم یلا  اهناکس  لقن  اهبرخ و  اهحتف  امل  دمحم  يدیس  نأ  الا  هنیصح  هعساو  تناک  هنس 943 و  اهنم  مهودرط 

[ سیداغأ ]

یف اهعقوم  نیـسأ  هکلمم  همـصاع  هیقیرفأ و  ءارحـص  یف  هنیدم  نیـس * هرخآ  هعبـشم  هروسکم  لاد  مث  فلأ  هدـعب  هیناث  هلوأ و  حـتفب 
سفن و وحن 8000  اهناکس  ددع  اقرش ..  هقیقد  نیثالث  تاجرد و  عبس  لوط  الامـش و  هقیقد  هجرد و 20  ضرع 16  یف  اهمساب  هحاو 

رقم یه  محللا و  تالضف  طافتلا  یف  هبغر  مامحلاک  هیف  هرشتنم  نابقعلا  هیف  رثکت  نیرازجلل  قوس  اهب  رداقلا و  دبع  ناطلسلل  رصق  اهیف 
ءاضیبلا هرذلا  یه  مهدنع  میقلا  ثیح  هبیجع  اهب  ءارشلا  عیبلا و  هقیرط  ءاضیبلا و  هرذلا  امیـس  اهنم و ال  بوبحلا  لقنل  راجتلا  نم  ریثکل 

ءولمم هنا  ثیح  هفیحم  هروص  یف  هناف  مهنجـس  اما  هیئادـتبا  سرادـم  هلمج  اـهب  تیب و  وحن 1000  هنوکـسملا  تویبلا  نم  اهب  طـقف و 
نم اهؤانب  عماجلا  حطـس  نع  امدق  وحن 90  اهعافترا  هرانم  هل  ریبک  عماج  اهب  هحلـسالا و  عاونأ  نم  کـلذ  ریغ  حاـمرلا و  فویـسلاب و 
وه اهنم  ناطلسلا  لوخدم  هریغـص و  هریبک و  رخأ  عماوج  هرـشع  اضیأ  اهب  هنس 1260 و  روکذملا  عماجلا  ینب  یمره  لکـش  یلع  نبللا 

لیقاثم و هرـشع  الماح  دـلبلا  لخدـی  لمج  لک  یلع  اضیأ  هل  مدـقت  هلئاع  لک  هکلم و  تخت  یلع  هسولج  دـنع  هیتأت  یتلا  ایادـهلا  نم 
ادیج اهؤاوه  ناک  اذلف  هعفترم  هطقن  یف  هنیدملا  عقوم  یکرس و  نابرب  اسوه  يافنـس و  كراوتلا و  هغل  تاغل  ثالثب  نوملکتی  اهیلاهأ 

ربربلا لئابق  اهنم  درط  هنس 922 و  اهحتف  يافنس  نم  ایقسع  دمحم  جاحلا  نا  نادوسلا  خیراتب  نونعملا  هباتک  یف  یبرعلا  دمحأ  اباب  لاق 
نا میظع و  نأش  اهل  ناک  بهذلا و  اهتراجت  مهأ  ناک  مهتراجتل و  اطحم  نوکتل  ربربلا  اهانب  هرجهلا  نم  هئامعستلا  یف  ناک  اهؤانب  لیق 
یلع هعقاو  اهنوک  يوس  هیمهالا  نم  اهل  سیل  هرخأتم و  اهتراجت  هفیعـض و  هلاـح  یف  نـآلا  اـهنأ  ـالا  سفن  فلأ  ناک 50  اهیلاهأ  ددـع 

نادوسلا دالب  نم  اهل  هرواجملا  تاهجلا  یلا  دؤم  قیرط 
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[ مارغأ ]

ضرع 45 یف  هیبونجلا  ههجلا  یلا  اـنیف  نع  ـالیم  دعبت 160  اسمنلا  دالب  نم  هنیدم  میم * هرخآ  هدودمملا  ءارلا  حـتف  نوکـسف و  حـتفب 
اهب ایـساورک  هیالو  زکرم  یه  اـسفن و  اهناکـس 20637  ددع  و  اقرـش ..  هدـحاو  هقیقد  هجرد و  لوط 16  الامـش و  هقیقد  و 49  هجرد 
یف هزتنم  اهراوجب  لسعلا و  بوبحلا و  غبتلا و  حلملا و  یف  اهتراجت  فزخلا و  ریرحلل و  لماعم  اهب  هیئادتبا و  سرادـم  هیلک و  هسردـم 

لامجلا هیاغ 

[ هرغأ ]

یهلد و نیب  هیزیلکنالا  دنهلا  نم  هیبرغلا  هیلامـشلا  ههجلا  یف  هعقاو  هیالو  هطوبرم * ءات  هرخآ  ءارلا  حتف  نیغلا و  ناکـسا  هزمهلا و  حتفب 
هجرد و 18 هقیقد و 28  هجرد و 35  ضرع 25  اقرش و  هقیقد  هجرد و 40  هقیقد و 77  هجرد و 24  لوط 73  یف  داـبأ  هّللا  ضوع و 

نم فلأ  هئاـمعبرأ  مهنم  سفن  فلأ  هئامـسمخ  نییـالم و  هعبرأ  وحن  اهناکـس  ددـع  و  اـعبرم ..  ـالیم  اهتحاسم 9479  الامـش ..  هقیقد 
بصخت ءاتشلا  لصف  یف  هایملا  اهرمغت  یتلا  ههجلا  طقف  تبنم  ریغ  اهرثکأ  الیلق  الا  هطـسبنم  اهـضرأ  رهنأ و  هثالث  اهیوری  نیملـسملا و 

هبـصق اضیأ  هرغأ  و  ایونـس * نیترم  اـهتاعوزم  دـصحت  تاوارـضخلا و  هکاوفلا و  نطقلا و  زرـالا و  رکـسلا و  بصق  بوبحلا و  تبنتف 
دعبت 115 دنهلا  نم  دالب  هلمجب  هیدیدحلا  ککـسلا  اهلـصت  هنج  رهن  نم  هیبرغلا  هیبونجلا  هفـضلا  یلع  هعقاو  یه  هروکذملا و  هیالولا 

هقیقد رـشع  يدحاو  هجرد  ضرع 27  یف  یبرغلا  لامـشلا  یلا  اـتکلک  نم  ـالیم  یقرـشلا و 783  بونجلا  یبونج  یلا  یهلد  نع  ـالیم 
يدحا وحن  همیدقلا  اهراوسأ  هحاسم  سفن و  فلأ  غلبی 25  اهتاقحلم  عم  اهناکس  ددع  و  اقرش ..  هقیقد  هجرد و 33  لوط 75  الامش و 

يأ دجـسم  یتوم  ناهج و  هاش  رـصق  یلع  يوتحت  یه  دابأربکأب و  هروهـشملا  هعلقلا  هیقابلا  هعیدـبلا  اـهتینبأ  راـثآ  نم  و  ـالیم ..  رـشع 
هسفنل و ناهج  هاش  هانب  حیرض  هیف  میظعلا و  ّلاحملا  جات  دجسم  هیقرشلا  ههجلا  یلا  هعلقلا  نم  لیم  وحن  دعب  یلع  يؤلؤللا و  دجـسملا 

رمرملاب ینبم  وه  لایر و  نییـالم  هعبرأ  هتقفن  تغلب  هنـس و  هدم 22  لماع  فلأ  نیرـشع  هئانب  یف  مدختـسا  هنا  لیق  ناهج  رون  هتجوزل 
نم رخآ  فیـصر  یلع  ینبم  ماخرلا  نم  لاع  فیـصر  یلع  مئاـق  نمثم  لکـش  یلع  مدـق  هعافترا 200  مدـق و  فلأ  هرطق  ضیبـالا و 

اهولعت هبق  هیانبلا  طسو  یف  امدق و  نیعبرأ  وحن  عافترا  یف  یطورخم  لکش  یلع  هرانم  نکر  لک  یف  تارانم  عبرأ  هل  یلمرلا و  رجحلا 
هبیبق
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راجشالا و لاکـشاب  هزرطم  هعیدبلا و  هیبهذلا  هنولملا  شوقنلاب  هنطاب  هرهاظ و  عصرم  حیرـضلا  ارتم و  نورـشع  هبقلا  رطق  اهلکـش  یلع 
هب زاتمت  امم  و  نآرقلا ..  شوقن  نم  زارط  فرظاب  هزرطم  ناردـجلا  کـلت  یلاـعأ  عیمج  هعیبطلا و  تاعانـص  نم  اـهنأک  یتلا  راـهزالا 
نم ریثک  اهیحاوض  یف  هلیمج و  عراوش  هلمج  اهب  تاقبط و  ثالثب  رجحلاب  ینبم  اهتویب  رثکأ  هیدـنهلا و  دالبلا  فظنأ  نم  اـهنوک  هرغأ 
یف رکذ  اهل  هنیدملا  هذه  هللظملا و  تاقرطلاب  اهیلا  لصوتی  یتلا  هرخافلا  رامثالا  تاذ  هقـسابلا  راجـشالاب  هنوحـشملا  هرهازلا  نیتاسبلا 

هنـس 910 هیلوغملا  هکلمملا  تخت  اهیلا  لقن  هیبونجلا و  ههجلا  یف  نییناغفالا  كالمال  الـصاف  ادح  تناک  دق  میدـقلا و  دـنهلا  خـیرات 
یف اهنع و  نیلیمب  اهنم  بیرق  هحیرض  اهنسح و  ربکالا و  ناطلـسلا  اهنـصح  يرجهلا  رـشاعلا  نرقلا  یف  اهل و  همـصاع  تراصف  هیرجه 
هنس یف  سفن و  فلأ  وحن 500  اهیف  ناک  صقانتلا و  یف  اهددـع  ذـخأ  تقولا  کلذ  نم  یهلد و  یلا  هنطلـسلا  تخت  لقن  هنس 1069 
یلع هیدـنهلا  دونجلا  هروـث  یف  یتارهملا و  دـئاقلا  ایدنـس  یجحدـم  نیینطوـلا  اـهماکح  رخآ  ناـک  تارهملا و  اـهیلع  یلوتـسا   1199

دونهلل هعرـسب و  رمالا  جرفنا  هعلقلا و  یف  اونـصحت  زیلکنالا  بناـجالا و  نأ  ـالا  نییواـبوروالا  تویب  رثکأ  ترمد  هنس 1274  زیلکنالا 
ربکالا ناطلسلا  ءارزو  ردص  لضفلا  یبأ  نطو  یه  اماروساراب و  مسا  تحت  اهیف  دسجت  ونشو  نا  مهداقتعال  هنیدملا  هذهل  ریبک  رابتعا 

[ تامغأ ]

اهنع دعبت  شکارم  نم  هیبونجلا  ههجلا  یف  هعقاو  ایقیرفا  یف  هنیـصح  هنیدم  هطوسبم * ءات  هرخآ  هدودمملا  میملا  حتف  نوکـسف و  حتفب 
اهیلع یلوتـسا  مث  نیطبارملا  هلود  همـصاع  امیدق  تناک  دق  دوهیلا و  نم  فلأ  وحن  مهنم  سفن  وحن 6000  اهناکـس  ددع  و  الیم ..   24

هرضاح یه  تناک  نردلا و  لبج  یلامش  یف  تامغا  هنیدم  مهـضعب  لاق  .هرجهلل و  هنس 500  يدحوملا  يدهملا  دمحم  هّللا  دبع  وبأ 
تامعا يرخالا  نالیا و  تامغا  یمـست  امهادـحا  ناتنیدـم  امهنا  اورکذ  هریثک و  هکاوف  هاـیم و  تاذ  یه  شکارم و  ءاـنب  لـبق  دـالبلا 

امهل هیلع و  زاتجی  یتح  ءاتـشلا  یف  رهنلا  اذه  دـمج  امبر  لامـشلا و  یلا  بونجلا  نم  رمی  فیطل  رهن  اهل  لایمأ و  هینامث  امهنیب  هکیرو 
راجـشالا و هریثک  لبج  لـیذ  یف  هبیجع  هنیدـم  یه  یناـمرقلا  لاـق  و  یهتنا ..  ءاوهلا  هحـص  هبرتلا و  هدوج  عم  هریثک  لـیخن  نیتاـسب و 

رهن اهل  رامثلا و 
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یلع مهل  راسی و  لوط و  ووذ  اهلهأ  لاحلا و  یف  هلاتق  براقع  اهب  رورملل و  رـسج  ءاتـش و  افیـص و  رودت  هریثک  هیحرأ  هیلع  اهیقـسی و 
 .. یهتنا مهلاومأ  ریداقم  یلع  لدت  تامالع  مهباوبأ 

نب طوقل  ناک  هطاوغرب و  هدماصملا و  راوج  یف  الدات  الـسب و  ینرفیلا  یلعی  ینب  سافب و  يریز  ینب  هلود  رخآ  اوناک  تامغا  ءارمأ  و 
بلغ امل  هسایرلا و  لامجلاب و  تاروهـشملا  ءاسنلا  نم  هیاورفنلا  قحـسا  تنب  بنیز  تناـک  هنـس 450 و  یف  مهرخآ  یلع  نب  فسوی 

محلتسا نمم  ناکف  نرفی  ینب  محلتـسا  يوارفنلا و  دمحم  ریمالا  لتق  الدات و  یلا  طوقل  بره  هنس 449  هنیدملا  هذه  یلع  نوطبارملا 
نیفشات نب  فسوی  همع  نبا  لمعتسا  هنس 453 و  ءارحصلا  یلا  لحترا  امل  هذه و  بنیز  یلع  نیطبارملا  ریمأ  رمع  نب  رکب  وبأ  هماخ  و 

نودلخ نبا  کلذ  رکذ  هناطلس  هرمأ و  هسایر  اهل  ناکف  بنیز  هتجوز  نع  هل  لزن  برغملا  یلع  هلحم 

[ رالیوغأ ]

نع الیم  دعبت 22  اینابسا  نم  هبطرق  هیالو  یف  هعطاقم  هبـصق  ءار * هرخآ  هدودمملا  ماللا  حتف  هعبـشملا و  واولا  رـسک  نوکـسف و  حتفب 
ثالث هیبرع و  هعلق  راثآ  اهب  بوبحلا و  یف  اهتراجت  همـسن  اهناکـس 12000  ددع  و  ریبک ..  رهن  یلع  هعقاو  قرـشب  ابونج  هبطرق  هنیدم 

اهتفاظنب هروهشم  یه  لکشلا و  هعبرم  هلیمج  هیمومع  تاحاس 

[ یغأ ]

یلهاج یبراحملا  هبلج  نب  نایحل  دیز  وبأ  دشنأ  یعو ..  لاثم  یلع  ءای  هرخآ  هیناث  ناکسا  هلوأ و  حتفب 

حزانم يوه و  نم  عاود  مهتعد  حئار  هّیشعلا  یناریج  نا  الأ 

حنارّذلاف هباشف  رقب  وذف  بّرغف  یغأ  هیف  ثیغل  اوراسف 

تابنلا نم  برـض  یغالا  ینزاملا  لاق  هینادـتم و  عضاوم  یه  هریثک و  عضاوم  عم  هرکذ  هنال  عضوم  یغأ * شفخـالا  نسحلا  وبأ  لاـق 
مجعتسا ام  مجعم  یف  هلاق  متاح  وبأ  هرسف  یشایرلا و ال  هفرعب  مل  تابنلا و  بتک  نم  ئش  یف  تینایغأ  نأ  عمسأ  مل  شفخالا  لاق 

...

( امهیلی ام  ءافلا و  هزمهلا و  باب  )

[ نوّلافأ ]

هرخآ هعبشملا  هددشملا  ماللا  مض  هدودمملا و  هیسرافلا  ءافلا  هزمهلا و  حتفب 
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رخـص یلع  همئاق  ءانبلا  همکحم  هلیمج  هنیدـم  یه  سفن و  وحن 6000  اهناکـس  ددع  اسنرف ..  نم  نوی  هیالو  نم  هعطاقم  هبـصق  نون *
دولجلا یف  اصوصخ  هعساو  هراجت  اهل  يربک و  هسردم  هیئادتبا و  همکحم  اهبرضن  داو  یف  یناوص 

[ هیمافإ ]

هلجد و یقتلم  یلع  هعقاو  هیرق  نآلا  یعدت  روشأ  یف  هنیدـم  اهنم * همیدـق  ندـم  هدـعل  مسا  یه  یناتـسبلا  لاق  و  لصالا ..  یف  اهرکذ 
یف هنیدم  اهنم  و  هعلق * مور  یعدت  هنیدـم  نآلا  اهعقوم  یف  تارفلا  نم  يرـسیلا  هفـضلا  یلع  نیرهنلا  نیب  امیف  هنیدـم  اهنم  و  تارفلا *

دالیملا و لبق  هنـس 75  نوینامورلا  اهحتف  اینیثیب  یف  هنیدم  اهنم  و  هیکاطنا * یبونج  یلا  یـصاعلا  رهن  نم  هیقرـشلا  هفـضلا  یلع  هیروس 
يرغصلا و ایـسآ  یف  هیراجتلا  ندملا  مظعأ  نم  تناک  ردنیام  سایـسرم و  يرهن  یقتلم  یلع  هعقاو  هنیدم  اهنم  و  هینادم * نآلا  اهمـسا 

راصح هرق  نویفأ  نآلا  اهمسا 

[ سیلوبوتیذرفأ ]

اضیأ مسا  یه  و  حیفطاب ..  نآلا  یمـست  یتلا  هعطاقملل  هبـصق  تناک  فنم  یبونج  یلا  لینلا  نم  ینمیلا  هفـضلا  یلع  هیرـصم  هنیدم  * 
یبانع اهنا  لاقی  لینلل  هیذاحم  هعرت  یلع  هعقاو  اـضیأ  دیعـصلا  یف  هنیدـمل  مسا  هیلاـحلا و  وفدا  یه  لـینلا و  یلع  دیعـصلا  یف  هنیدـمل 

هیلاحلا

[ هیقیرفا ]

نم ربکأ  ایـسآ و  نم  رغـصأ  یه  سمخلا و  تاراقلا  يدحا  ففخت * ءایلا و  دـیدشتب  یه  اضیأ  یناتـسبلا  لاق  و  لصالا ..  یف  اهرکذ 
نم نیب 17 و 30  اهتاهج  عیمج  نم  هایملاب  هطاحم  تراص  سیوسلا  لاتق  أشنأ  ذـنم  هرومعملا و  نم  یبرغلا  بونجلا  یف  هعقاو  اـبوروأ 

هریزج و هبش  تناک  یبونجلا  ضرعلا  نم  یلامشلا و 34 و 50  ضرعلا  نم  یقرشلا و 37 و 20  لوطلا  نم  یبرغلا و 51 و 30  لوطلا 
هلقتسم هریزج  تراص  هنس 1286  ایسآ  نع  سیوسلا  لاتق  اهلصف  امل 

رحبلا سیوسلا و  هعرت  اقرـش  یکیتنلتالا و  سونایقوالا  قراـط و  لـبج  زاـغوب  طـسوتملا و  ضیبـالا  رحبلا  الامـش  اهدـحی  اهدودـح .. 
یکیتنلتالا سونایقوالا  ابرغ  یبونجلا و  سونایقوالا  ابونج  يدنهلا و  سونایقوالا  بدنملا و  باب  زاغوب  رمحالا و 

( لوأ مجنم  - 40  ) ساهلوغأ سأر  نم  اهلوط  مظعم  مظتنملا و  ریغلا  ثلثملاب  هبشأ  اهلکش  اهتحاسم ..  اهلکش و 
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سأرلا نم  اهـضرع  مظعم  ایفارغج و  الیم  سنوت 4330  یف  اترـسیب  برق  عقاولا  وکنایب  سأر  یلا  حـلاصلا  ءاجرلا  سأر  یقرـش  عقاولا 
رئازجلا ادـع  ام  اهرـساب  هراقلا  هحاسم  یفارغج و  لـیم  يدـنهلا 4000  سونایقوالا  یف  يوفادروغ  سأر  یلا  کـیتنلتالا  یف  رـضخالا 

امامت امولعم  سیلف  اهلخاد  هحاسم  امأ  عبرم و  لـیم  نویلم  وحن 12  اهرزج  عم  اهتحاسم  عبرم و  یسایس  لیم  غلبت 1136000  هیقیرفالا 
نرقلا نم  یناثلا  فصنلا  یف  الا  اهتیفارغج  هفرعم  هرئاد  عسوتت  مل  اهیلاهأ و  شحوت  اهئایم و  هلق  اهرح و  هدش  ببسب  اهئاصقتسا  رـسعل 

هرجهلل رشع  ثلاثلا 

هسمخ یلا  همسقنم  یه  یبونجلا و  هحاسم  فعاضی  یلامشلا  یبونج و  یلامش و  نیمسق  یلا  هیقیرفا  مسقی  ءاوتسالا  طخ  اهمیساقت .. 
.لینلا میلقا  .ءارحصلا و  نم  مسق  سلبارط و  سنوت و  رئازجلا و  شکاّرم و  یلع  يوتحی  وه  هیلامـشلا و  ربربلا  دالب  وأ  برغملا  .میلاقأ 

.روفراد نافودرک و  هشبحلا و  هبونلا و  رصم و  یلع  لمتشی  وه  یقرشلا و  یلامشلا  و 

.وفنوک و دالب  یلفسلا و  ایلعلا و  اینیغ  لافنس و  جونزلا و  وأ  نادوسلا  دالب  رورکتلا و  ءارحـصلا و  یلع  لمتـشی  وه  نادوسلا و  میلقا  و 
راـبجنز و هرفکلا و  دـالب  اـهیف  هیقرـشلا و  هیقیرفا  .ایـسابیبمس و  توـتنتوهلا و  حـلاصلا و  ءاـجرلا  سأر  دـالب  اـهیف  هیبوـنجلا و  هیقیرفا 

لوهجملا مسقلا  یف  هلخاد  یهف  اینیغ  یبونج  یلا  یبرغلا  لحاسلا  یف  اهرواج  ام  الاغنب و  اما  ناجا و  لـحاس  قیبمزوم و  اـباتومونوم و 
تارمعتسم حلاصلا و  ءاجرلا  سأر  تارمعتسم  اهب  هیزیلکنالا و  هیقیرفا  .ماسقأ  هعبـس  اهیف  لودلا  رامعتـسال  هبـسنلاب  یه  .هراقلا و  نم 

یکیتنلتالا و سونایقوالا  یف  اهنوکاد  ناتـسرت  هنالیهاتنـس و  نشنـسا و  هریزج  اینیغ و  یف  دـیبعلا  لحاس  بهذـلا و  لحاس  اـیبمغنس و 
هیلوینابـسالا و هیقیرفا  لودلک و  ایربیل و  اهب  هیناکیرمالا و  هیزیلکنالا  هیقیرفا  .يدنهلا و  رحبلا  یف  هقیروم  هتنا و  ریمأ  هلـشیس و  رئازج 

.نوبونأ وبودنانرف و  هریزج  هیرانک و  لیبخار  زلفود و  نونب  همسوحلا و  هلیلم و  هتبـس و  اهب  شکارم و  لحاس  لامعا  ماسقأ  هثالث  یه 
نوبروب و هریزج  ولاو و  هکلمم  هیروغ و  سیول و  ناس  یلع  هیوتحملا  لافنـس  رئازجلا و  اضیأ  ماسقأ  هثالث  یه  هیواسنرفلا و  هیقیرفا  و 

ضعب اهب  هیدنلوهلا و  هیقیرفا  .رکسغدم و  نم  فارطأ  ضعب  ابیسون و  توبام و  ایرام و  اتنس  رئازج 
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.تایالو سمخ  یه  هیلاغوتربلا و  هیقیرفا  اینیغ و  لحاس  یلع  ایناملأ  هنیدم  اینیغ و  یف  نوصح 

.ناتریزج امه  یبیشنرب و  هیالو  یموت و  ناس  هیالو  رضخالا و  سأرلا  هیالو  هریدام و  هیالو 

نم ردـحنت  عافترالا  هلیلق  هعـستم  هبـضه  یهف  هیبونجلا  ایقیرفا  امأ  .همولعم  یه  هینامثعلا و  هیقیرفا  .قیبمزوم و  هیالو  الوغنأ و  هیـالو  و 
ءاوتسالا طخ  یف  عقاولا  نادوسلا  لهس  یلا  یلامشلا  اهفرط 

رحبلا لامـشلا و  یف  طسوتملا  رحبلا  یه  هراقلا  هذـهب  هطیحملا  راحبلا  لیم و  فلأ  هلوط 16  قسنلا و  بیرغ  هیقیرفا  لحاس  اـهلحاس .. 
برغلا یف  یکیتنلتالا  سونایقوالا  بونجلا و  یف  یبونجلا  سونایقوالا  قرشلا و  یف  يدنهلا  سونایقوالا  رمحالا و 

رحبلا یف  سباق  جیلخ  هردس و  جیلخ  مث  یکیتنلتالا  طیحملا  یف  اینیغ  جـیلخ  اهمظعأ  تاراقلا و  هیقب  ناجلخ  نم  لقأ  یه  اهناجلخ .. 
رمحالا رحبلا  یف  سیوسلا  جیلخ  يدنهلا و  طیحملا  یف  ندع  جیلخ  طسوتملا و  ضیبالا 

یکیتنلتـالا و یف  رـضخالا  سأرلا  سنوت و  یلامـش  دیفـس و  رحب  یف  لـتربس  سأر  نوـب و  سأر  بیطلا و  سأرلا  اهرهـشأ  اهـسؤر .. 
سأر بونجلا و  یف  لـیوقیا  سأر  حـلاصلا و  ءاـجرلا  سأر  اـینیغ و  یف  فرحأ  هثـالثلا  وذ  سأرلا  لـخنلا و  سأر  ءارحـصلا و  یبرغ 

ناجا لحاس  یلع  يوفادروغ 

ایسآ نیب  اهنیب و  قرشلا  یف  قیبمزوم  یقرشلا و  لامشلا  یف  بدنملا  باب  یبرغلا و  لامشلا  یف  قراط  زاغوب  اهرهشأ  اهتازاعوب .. 

هنالیه و هسیدـقلا  نویـسبس و  اواموت  سیدـقلا  وبدـنانرف و  رـضخالا و  سأرلا  هیرانک و  هربدام و  هروسأ و  رئازج  اهرهـشأ  اهرئازج .. 
يدنهلا طیحملا  یف  هرطوقس  لیشیس و  رابجنز و  روموک و  سیروم و  نونیور و  عمجملا  رکسغدم و  رئازج 

لحاسلاب طیحت  لابج  هلـسلس  هشبحلا  دالب  نم  جرخیف  يرخالا  تاراقلا  یقاـب  سکع  تاـباغلا  لاـبجلا و  هلیلق  هراـقلا  هذـه  اـهلابج .. 
هیقیرفا هبضه  نم  يرحبلا  فرطلا  مظعم  دحی  انیس و  هریزج  هبشب  هلـصتملا  رـصم  ماکآ  یلا  الامـش  یهتنت  رمحالا و  رحبلا  نم  یبرعلا 

نیب هردحنم و  لوهس  هیرحبلا  اهحوفس  یف  دجوی  عافترالا  هفلتخم  لابج  لسالس  هیبونجلا 
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هـضفخنم لوهـس  عاقبلا  ضعب  یف  اهللختی  یباور  هلـسلس  کیتنلتالا  لحاس  یف  ثیح  رهاظ  قرف  یبرغلا  لـحاسلا  یقرـشلا و  لـحاسلا 
مدق و یفلأ  رحبلا  حطـس  نع  هعافترا  دـیزی  یباورلا ال  کلت  ولع  هعـساو و  لاغدا  هرـضن و  عاقب  رخآلا  ضعبلا  یف  ماجآ و  هیوتـسم و 

نم لاخ  وه  لیم و  هتحاسم 900  غلبت  هیلمر و  هراجح  هلـسلس  هیلی  رفقأ  جنروأ  رهن  بصم  الافبت و  یف  رفن و  سأر  نیب  عقاولا  لحاسلا 
تاهجلا ضعب  یف  غلبت  باور  نم  فلؤم  لاتان  لحاس  رعو و  رخـصم  سأرلا  هرمعتـسم  لحاس  ـالیلق و  ـالا  هباـصخلا  بذـعلا و  ءاـملا 
بدنملا باب  زاغوب  امأ  لحق  بدج  لامشلا  یلا  کلذ  ءارو  هایملا و  هریثک  هبصخ  لوهس  ضعب  رابجنز  لباقی  هیلاعلا و  لابجلا  عافترا 

مئاق طخ  یلع  رحبلا  نع  عفترم  رعو  یقیرفالا  هلحاس  رمحالا و  رحبلا  لخدـم  دـنع  ایـسآ  ایقیرفا و  نیب  لـصاف  وه  ـالیم و  هضرعف 20 
یلع يوتحت  یه  طـسوتملا و  رحبلا  ضوح  لاـبج  .ماـسقأ  هسمخ  هیقیرفا  لاـبج  مسقنت  لاـمجالاب  امدـق و  نع 380  دـیزی  اعافترا ال 

.هشبحلا دالب  لابج  .یقرشلا و  لحاسلا  لابج  .هیزاوتملا و  سأرلا  میلقا  لابج  و  یبرغلا ..  لحاسلا  لابج  .هثالثلا و  هیسلطالا  لسالـسلا 
لحاوس نم  ینعی  یبرغلا  یلامـشلا  مسقلا  یف  هدـتمم  یه  يربکلا و  ءارحـصلاب  هراقلا  ماسقأ  یقاب  نع  هلـصفنمف  سلطـالا  لاـبج  اـمأ 

هلـسالس و أطوأ  وه  رغـصالا و  سلطالا  لوالا  ماسقأ ..  هثالث  یه  یکیتنلتالا و  شکارم  لحاس  ریداـغأ  یلا  هیـسنوتلا  طـسوتملا  رحبلا 
قوف همئاق  هرعو  هلـسلس  وه  ربکالا و  سلطالا  ثلاثلا  هضیرع و  هبـضه  وه  طسوتملا و  سلطالا  یناـثلا  طـسوتملا و  رحبلا  یلا  اـهبرقأ 

مل ءارحصلا و  وحن  ههجتم  باعش  هدع  هیلصالا  هلـسلسلا  نع  بعـشتی  مدق و  اهتاهج 12500  نم  ریثک  عافترا  غلبی  طسوتملا  سلطـالا 
ءارو همئاقلا  لابجلا  فاشتکا  نم  اونکمتی  مل  اذک  لحاسلا و  نم  بیرقلا  الا  هیقیرفا  یبرغ  یف  هعقاولا  لابجلا  نم  نویفارغجلا  ئرقتسی 

اهعافترا لدـعم  یتلا  جربت  روز  لابج  اهنمف  هطـسوتملا  هلـسلسلا  امأ  .اـیلیغ و  نوج  یبونج  یلا  عقاولا  یباورلا  ریثکلا  یبرغلا  لـحاسلا 
هرشع یلا  فالآ  هعبرأ  نم  اهعافترا  غلبی  هرجاهلا  نیب  هدتمم  هلصتم  هلسلسب  يدتبتف ء  یقرشلا  لحاسلا  لابج  امأ  .مدق و  فالآ  هعبرأ 

نع لینلا  ضوح  لصفت  یتلا  هیلاعلا  هبـضهلا  لوح  هعمتجم  هعفترم  ممق  هدـع  یلع  لمتـشتف  هشبحلا  دـالب  لاـبج  اـمأ  .مدـق و  فـالآ 
ئطاش یلع  هعقاولا  داهولاب  اقرش  هروکذملا  هبضهلا  یهتنت  یقرشلا و  یقیرفالا  لحاسلا 
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مدق فلأ  وحن 12  غلبی  يرخأ  تاهج  یف  مدق و  فلأ  وحن 11  ابونج  اهعافترا  غلبی  هایملا  بصم  مسقت  یتلا  هلسلسلا  رمحالا و  رحبلا 

هراقلا نم  یلامشلا  مسقلا  مظعم  یف  هعقاو  یهف  يربکلا  اهؤارحص  امأ  .يراحـصلا  دالب  اهنوکب  هراقلا  هذه  تزاتما  املاط  اهیراحص .. 
یلا لینلا  رهن  نم  هدـتمم  یه  لیم و  فـالآ  هثـالث  اـهلوط  یهتنم  لـیم و  فلأ  اهـضرع  لدـعم  یلامـشلا و  ضرعلا  نم  و 30  نیب 15 

اهحطـس اهؤارقتـسا و  متی  مل  نآلا  یلا  هیبونجلا  اهدودـح  نادوسلا و  دالب  یلا  هیبونجلا  سلطالا  لابج  نم  یکیتنلتـالا و  سوناـیقوالا 
داکی رطملا ال  رحلا و  نم  هیلاع  هجرد  یف  یه  هفلتخم و  لاکـشاب  هعونتم  ءادرج  روخـص  هنـشخ و  یـصح  هلقتنم و  لاـمر  نم  فلؤم 

نم یهف  مومـسلا  حـیرب  هفورعملا  هلئاهلا  حـیرلا  امأ  لفاوقلاب  ترـضأ  امبر  ادـج  هلئاه  فصاوع  اهیف  دـجوت  عاـقبلا و  کـلت  یلع  رمی 
دتشتف ءارحصلا  حطس  یلع  ایدومع  سمـشلا  هعـشأ  ضاضقنا  نع  هئـشان  یه  دالبلا و  نم  اهرواج  ام  ءارحـصلا و  هذه  بئاصم  مظعأ 
ضعب یف  هرمحلا و  یلاوجلا  ناولأ  لوحت  یتلا  هقرحملا  هیلمرلا  تارذلاب  ءاوهلا  جازتما  کلذ  یلع  دـیزی  هجرد 200 ف و  یلا  انایحأ 

بهت یه  نیـسمخلا و  حـیر  هراقلا  هذـه  یف  بهت  یتلا  حایرلا  عاونأ  هلمج  نم  تغلبف 114 و  لظلا  یف  هرارحلا  هجرد  تسیق  نینـسلا 
هیرفم ربمفون و  يرهش  نیب  ایبمغتسن  اینیغ و  یف  بهت  یه  ناطمرهلا و  یفیصلا و  بالقنالا  لیرفا و  رخاوأ  نیب  اموی  نیسمخ  رصم  یف 

هیقیرفا يراحـص  ربـکأ  سأرلا و  هرمعتـسم  لاـتان و  یلع  اـنایحأ  بهت  یتـلا  هیبرغلا  هیلامـشلا  حـیرلا  هـیبرغلا و  ءارحـصلا  اهردـصم  و 
یلا هیبرغلا  ههجلا  یفاک  امان  هروک  نم  نیرشعلا و  هرجاهلا  یلا  بونجلا  یف  جنروأ  رهن  نم  هدتمم  یه  يراهالاک و  ءارحـص  هیبونجلا 
ریثک بشعلا و  نم  ئش  اهیف  دجوی  مدق و  رحبلا 600  حطس  نع  اهعافترا  لدعم  ابملتاوک و  لابج  نم  یلخادلا  حفسلل  مخاتملا  جرملا 

الیلق اهضرأ  رضخ  انایحأ  اهاتأ  اذا  ردان و  اهیف  رطملا  هیکوشلا و  تاتابنلا  هینردلا و  تاتابنلا  نم 

ءاضیب و هعقب  طئارخلا  یلع  اهنومـسری  اوناک  هرفق و  اضرأ  دـعن  هدـیدجلا  تافاشتکالا  لبق  امیدـق  هیبونجلا  هیقیرفأ  تناـک  اـهراهنأ .. 
نمف نیرشعلا ..  هرجاهلا  هرـشاعلا و  هرجاهلا  نیب  اهلک  هبـضهلا  یف  هکبـش  لکـش  یلع  هدتمم  اهرهنأ  نا  حضتا  هدیدجلا  تافاشتکالاب 

سونایقالا یف  بصی  یلامشلا و  سأرلا  هرمعتسم  بناجب  ابرغ  يرجی  وه  جنرواوأ و  بیراغ  رهن  اهراهنأ 
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نم يرجی  وه  يزیبمز و  اهنم  فیصلا و  یف  اهتلق  ءاتـشلا و  یف  ههایم  بارطـضا  هرثکل  هیف  ریـسلا  عیطتـست  نفـسلا ال  نأ  الا  یکیتنلتالا 
یلا لامـشلا  نم  اـبیرقت  یبرغلا و  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 50  یلامـشلا و 23  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 17  یف 18  ولولیج  لابج 

وه ویوبل و  رهن  اهنم  هرئاد و  فصن  لکـش  یلع  رحبلا  یلا  ارئاس  لامـشلا  یلا  لیمی  مث  قرـشلا  یلا  کلذ  دعب  فطعنی  هنأ  الا  بونجلا 
ریغ وه  ناطرـسلا و  طخ  اوغالید و  نوج  نیب  يذلا  قیرطلا  فصتنم  یف  لحاسلا  لخدـی  وه  نیدایـصلا و  دـنع  اصوصخ  روهـشم  رهن 

ههجلا یلا  لیمأ  وه  وغنوک و  رهن  اهنم  يدنهلا و  طیحملا  یف  بصی  وه  هبـصم و  یف  لامرلا  هرثک  هقمع و  هلقل  نفـسلا  ریـسمل  حـلاص 
هفصن یف  نفـسلا  ریـسل  دعتـسم  وه  یعارملا و  تاباغلا و  اهیف  یلاوتت  ضارأ  یف  رمی  لاقی  ام  یلع  وه  رهنالا و  هذه  رئاس  نم  هیبونجلا 

لینلا عیبانم  برق  نم  ردصی  وه  ياوغوأ و  رهن  اهنم  رحبلا و  نم  الیم  هفاسم 160  یلع  الالش  هیف  نأ  الا  لایمأ  هسمخ  هضرع  لفسالا و 
ریثک هارجم  اینیغ و  جـیلخ  یف  بصی  وغنوکلا و  لاـبج  نم  جرخی  وه  رجین و  رهن  اـهنم  رحبلا و  یف  بصی  ءاوتـسالا و  طـخ  یف  رمی  و 
رهن يدـنرغویر و  رهن  اهنم  لایمأ و  هتـس  وحن  یلا  هضرع  عستی  هبابـصنا  برق  لـیم و  هلوط 2500  لوـطلا و  نم  یف 15  رمی  حـیراعتلا 
وحن هلوط  غلبی  لافنس  رهن  اهربکأ  یکیتنلتالا و  سونایقالا  یلا  هیلحاس  لابج  نیب  هیراج  ایبمغنس  نم  جرخت  یه  لافنـس و  رهن  ایبمغ و 

یف هانعم  هل  سیل  نایرجلا  عیرـس  نأشلا  میظع  رحب  لـب  رهن  وه  لـینلا و  رهن  اـهبجعأ  اهرهـشأ و  اـهمظعأ و  نم  لـب  اـهنم  لـیم و   800
يرزت هئام  هبوذع  بیرغلا  هناضیف  زرط  یف  بیجعلا و ال  هلوط  یف  رهن  هلداعی  مل  هیفارغجلا و  هتافص  یف  لثامم  هیعیبطلا و ال  هصئاصخ 

مهنآمظ يوری  رفاولا و  همرک  فک  طیسب  هناریجل  ماع  لک  طسبی  نوحداملا  هامح  لوح  محی  مل  هلاصخ  لامج  نویعلا و  هایم  بذعأب 
تربلا هریحب  نم  ردصی  وه  رهدلا و  رورک  اهموسر  جمی  رهن و ال  اهلنی  مل  هبیجع  هینبأب  نومدقالا  هتفـض  نیزاذل  رخازلا و  هدوج  رحبب 

یلا هلوصو  یلا  تالالش  عبرأ  زاتجی  رخـصم و  یلبج  میلقإ  یف  الامـش  يرجی  هیقیرفأ و  طساوأ  یف  ءاوتـسالا  طخ  یبونج  یف  هعقاولا 
لازغلا رحب  هیف  بصی  یلامشلا  ضرعلا  نم  برقب 9 و 30  لوهسلا و  یف  لخدی  اهنم  یلامـشلا و  ضرعلا  نم  یف 5 و 54  وروکودنغ 

رداصلا ضیبالا  رحبلا  هعیب  انیربکأ  هیبرغلا و  هفضلا  نم 
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رحبلاب یقتلیف  هشبحلا  دـالب  هبـضه  نم  رداـصلا  قرزـالا  رحبلا  اـمأ  یلامـشلا  ضرعلا  نم  و 3  نیب 2  هروکذـملا  هریحبلا  یلامـش  نم 
نع دـیزی  هلوط  لایمأ و  هدـع  اهـضعب  یف  غلبی  دـق  عقاوملا و  فالتخا  بسحب  فالتخالا  ریثکف  لینلا  ضرع  امأ  موطرخلا  یف  ضیبالا 

کلذ عوقو  رثکأ  امدق و  نیب 30 و 35  رصم  یف  يونسلا  هناضیف  عافترا  هیاغ  هعاسلا و  یف  فصن  نالیم و  همخز  لدعم  الیم و   4664
( سیام  ) رایا و  لیرقإ )  ) ناسین یف  هناصقن  هیاهن  غلبی  و  ربوتکا )  ) لوالا نیرشت  طساوأ  و  ربمتبس )  ) لولیا طساوأ  نیب 

ازناین و ترب  هریحب  اهنم  مادقأ و  رحبلا 3308  نع  اهعافترا  ءاوتسالا  طخ  بونج  یف  هعقاولا  ازناین  ایروتکیف  هریحب  اهرهشأ  اهتاریحب .. 
امدق رحبلا 2720  حطس  نع  اهعافترا  هخماش و  لابج  نیب  ءاوتـسالا  طخ  لامـش  یلامـشلا و  اهبرغ  یف  هعقاو  یلوالا و  نم  رغـصأ  یه 
هریحب نم  یبرغلا  بوـنجلا  یف  هـعقاو  هقیـض  هلیوـط  یه  اـکیناجنات و  هریحب  اـهنم  ـالیم و  ابیرقت 60  اـهلوط  یلوـالا و  نم  أـطوأ  یهف 
اهضرع لایمالا و  نم  اهلوط 301  غلبی  یقرشلا  لوطلا  نم  یف 30  اهطسو  یبونجلا و  ضرعلا  نم  نیب 3 و 10 و 7 و 50  ازناین  ایروتکیف 

وحن 300 یلع  هعقاولا  اساین  هریحب  اهنم  رعقلا و  هقیمع  هایملا  هیفاـص  یه  امدـق و  يرحبلا 1850  حطـسلا  نع  اهعافترا  الیم و  وحن 40 
وحن 1500 رحبلا  حطس  نع  اهعافترا  یباورلاب و  طاحم  داو  یف  اکیناجنات  هریحب  نم  یقرشلا  بونجلا  یف  یقرـشلا و  لحاسلا  نم  لیم 

یقرـشلا بونجلا  نم  هدـیدش  حایر  افیـص  اهیف  بهت  رعقلا  هقیمع  یه  الیم و  یلا 62  نم 20  اهـضرع  لیم و  وحن 200  اهلوط  مدـق و 
یلا 70 نم 50  اهلوط  امدق و  غلبی 3713  اهعافترا  ناوشب  دالب  لامش  یف  هعقاو  یه  یماجنوأ و  یماغن  هریحب  اهنم  اریثک و  برطـضتف 

هشبحلا تاریحب  ربکأ  مدق و  وحنب 500  اهنم  یلعأ  اهنأ  الا  یماغن  هریحب  نم  رغـصأ  یه  اوریـش و  هریحب  اهنم  رعقلا و  هبیرق  یه  امدق و 
تاریحب مظعأ  امئاد و  یعیبر  اهؤاوه  مدـق و  فالآ  هتـس  نم  رثکأ  هعافترا  لهـس  طسو  یف  عبرم  لیم  اهتحاسم 1400  ایبمد  وأ  اـناسن 

ریغ ولیوجناب و  هریحب  اهنم  ونروی و  هکلمم  برقب  یه  امدق و  اهعافترا 840  امدق و  یلا 15  نم 8  اهقمع  داشت  هریحب  هیقیرفأ  طساوأ 
تاریحبلا اهیهاضت  هبذع ال  تاریحب  نم  ردصی  هناف  لینلا  رهن  اهنم  صوصخلا  یلع  هیقیرفأ  رهناب  يوق  طابترا  تاریحبلا  هذهل  کلذ و 

اکیرمأ یلامش  یف  هعقاولا  يربکلا 
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هیملـس و هیرخـص  تاقبط  هولعی  رحبلا  قوف  مدـق  فـالآ  ولع 8  یلا  دـتمم  یلاقتنا  رخـص  نم  هفلؤم  هیـشبحلا  هبـضهلا  اـهایجولویج .. 
هیناکرب لابج  هیقیرفأ  یف  سیل  یفزخ و  زاودرا  هیلمر و  هیبوبح و  روخص  هبونلا  یف  هیناجرم و  روخـصب  لیذم  لصالا  هیناکرب  هیـسلک 

هرثکب و اهبونج  یف  دـجوی  بهذـلا  اهیف و  راشتنالا  هلیلق  هنیمثلا  نداعملا  راجنمیلیک و  لبج  یبرغلا و  لحاسلا  برقب  نورماک  لابجالا 
هدع اهنم  جرختسا  ساملا و  نم  رفاو  رادقم  لاق  رهنب  هاقتلم  برق  جنروا و  رهن  یلامش  یف  هعقاولا  تاهجلا  یف  هنس 1284  فشتکا  دق 
یلع اریخأ  رمالا  لصفنا  ضرالا و  کلمت  یلع  جنروالا  هموکح  سأرلا و  هرمعتسم  هموکح  نیب  فالخلا  عقو  اهتقوب  هریثک و  هراجح 

اهلغـش لبق  تعیب  هیبونجلا و  هیقیرفأ  بکوکب  تیمـس  ادـج  هنیمث  هسام  تجرختـسا  یتلا  تاساملا  هلمج  نم  زیلکنـالا و  یعدـم  قفو 
میلاقأ عیمج  یف  ریثکف  حلملا  امأ  نیرادملا و  یف  هعقاولا  میلاقالا  یف  هرثکب  نادجوی  ساحنلا  دیدحلا و  هیزیلکنا و  هریل  غلبمب 11500 

يرجحلا محفلا  اذک  هراقلا و 

یف الا  نادجوی  الروغلا ال  يزنابمـشلا و  يرـشبلا  درقلا  هیرحبلا و  تاناویحلا  نم  ریثکب  رثکأ  اهیف  هیربلا  هییدثلا  تاناویحلا  اهتاناویح .. 
ریسی درق و  یلا 300  نم 200  ابارـسأ  هراقلا  هذه  یف  هدرقلا  ریـست  هشبحلا و  یف  هنم  یبلکلا  عونلا  رثکی  نوبابلا و  اذـک  هراقلا و  هذـه 

یف دجوی  رکسغدم و  رومیلب  هبشأ  وه  سوغالاغب و  فرعی  ناویح  دجوی  رانس  هیبونجلا و  هیقیرفأ  یف  رظنملا و  میظع  رکذ  درق  اهمامأ 
رثکی اهنم و  لهأتلل  هیلباق  لقأ  یه  هیویسالا و  لایفالا  نع  فلتخت  اهلایفأ  نینرق و  تاذ  اهلک  ندکرکلا  نم  عاونأ  هسمخ  اضیأ  هیقیرفأ 

هفارزلا و هرتجملا  هیقیرفالا  تاناویحلا  برغأ  نم  هرافلا و  هذـهب  هصاخلا  هیرهنلا  سارفـالا  دوجو  تاریحبلا  رهنـالا و  هیقب  لـینلا و  یف 
اهنم عیطقلا  غلب  امبر  اناعطق  لوجتت  یه  رافنلا و  هدـیدش  یه  هیرفحلا و  ایاقبلا  یف  الا  اهریغ  یف  دـجوت  هراـقلا و ال  هذـهب  هصاـخ  یه 

هیقیرفأب فورعملا  لبجلا  سیت  سادسأ  سمخ  نا  لاقی  هراقلا و  یبونج  یف  اغوکلا  یـشحولا و  رامحلا  رثکی  اذک  هفارز و  وحن 100 
رمنلا امأ  سلطالا و  لابج  یلامـش  یف  دـسالا  دـجوی  موحللا و  هلاکأ  هیراـضلا  تاـناویحلا  هراـقلا  هذـه  یف  رثکی  اذـک  اـهیف و  هیلـصأ 
عاونأ نم  ریثک  اهیف  دـجوی  بلعثلا و  يوآ و  نبا  عبـضلا و  اذـک  هیرهلا و  هفئاطلا  راغـص  نم  دودـعملا  طقرملا  رمنلا  الا  اـهیف  مودـعمف 

رویطلا
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اـصوصخ هراقلا  میلاقأ  عیمج  یف  هریثکف  اهفحاوز  امأ  کلذ و  ریغ  ءاغببلا و  لسعلا و  روفـصع  ءاّوص و  یبأ  ایلیغ و  جاـجد  ماـعنلاک و 
حاسمتلا امدق و  هلوط 25  غلبی  هیناکرمالا  ءاوبلاب  هبشأ  انوثیب  یمـسی  نابعثلا  نم  عون  هرثکب  نیرادملا  یف  دجوی  هماسلا و  تایحلا  اهنم 

ءابرحلا و لرولا و  هیقیرفأ  یف  رثکی  امم  مدق و  فالآ  هعبرأ  يرحبلا  حطسلا  نع  اهعافترا  یتلا  میلاقالا  یلا  هبصم  نم  لینلا  یف  رشتنم 
وه لمنلا و  عاونأ  نم  سیل  هنأ  عم  ضیبالا  لمنلاب  فرعی  تارـشحلا  نم  عون  اضیأ  اهب  تاراقلا و  یقاب  فحالـس  نم  رثکأ  اـهفحالس 

يونسلا اهناضیف  یف  هایملا  ءاهتنا  دح  قوف  مادقأ  عافترا 10  یلع  بابق  لکش  یلع  هینیط  يرق  میقی 

ءارحـصلا تاحاو  یف  لخنلا  دـجوی  ابوروأ و  تاتابنل  هلثامم  طسوتملا  رحبلل  همخاتملا  عاقبلا  یف  هدوجوملا  تاـتابنلا  رثکأ  اـهتاتابن .. 
نم ناولالا و  لمجأب  هنولم  ربصلا  نم  عاونأ  هدع  ءاجرلا  سأر  تارمعتسم  یف  تیزلا و  هنم  جرختسی  عون  هنم  دجوی  اینیغ  یف  هرثکب و 

نطقلا صوصخلا  یلع  غبتلا و  لینلا و  زرالا و  نبلا و  هرذلا و  حمقلا و  هجئارلا  اهتاتابن 

نویفارغجلا فلتخا  اذل  اهمیلاقأ و  ضعب  شحوت  اهکلاسم و  هبوعـص  هطـساوب  هب  قثوی  دـح  یلا  اهؤاصحا  غلبی  مل  نآلا  یلا  اهناکس .. 
الا هیلع  دمتعی  نیمخت ال  هلک  نویلم و  یتئام  نورخآ  مهلعج  نیسمخ و  هئامب و  نورخآ  نویلم و  هئامب  هعامج  مهردقف  مهریدقت  یف 

یتلا تارمعتـسملا  یف  هنطاقلا  هیبورالا  ممالا  لوالا  .هرـشع  اماسقأ  هراقلا  هذه  ناکـس  نییفارغجلا  ضعب  مسق  دق  و  بیرقتلا ..  بسحب 
موختلا یلع  رصم و  رکسغدم و  هلافوص و  یلا  هیبرغلا  لحاوسلا  یلع  هرـشتنملا  هیبرعلا  ممالا  یناثلا  .رزجلا و  یف  هراقلا و  طیحم  یلع 
یبرغلا یبونجلا  مسقلا  نولغشی  ءارحـصلا و  لخاد  یلا  مه  لاغنـس و  یلا  کیتنلتالا  لحاس  یلع  طسوتملا و  رحبلا  طش  یلع  هیبونجلا 
.رمحالا رحبلا  لحاس  نم  امسق  هشبحلا و  دالب  نولغاشلا  مه  هیشوکلا و  عبارلا  .رصم و  دالب  یف  هرشتنملا  هیطبقلا  ممالا  ثلاثلا  .اهنم و 

فارـشالا و يأ  غیزاماب  مهـسفنأ  نومـسی  مه  هقرـسلا و  قراوطلا و  وأ  كراوتلا  ربربلا و  حولـشلاک و  عاونالا  هفلتخم  ممأ  سماخلا  و 
یلا رـصم  نم  ءارحـصلا  نم  یطـسولا  ماسقالا  هیلامـشلا و  هیلبجلا  میلاقالا  مهنطاوم  رهـشأ  هیقیرفأ و  تاهج  رثکأ  یف  نوقرفتم  ءـالؤه 

ضیبأ و نم  هفلتخم  ناولأ  یتـش و  ساـنجأ  نم  فیفل  مه  هنیـساق و  وتکبمت و  یلا  طـسوتملا  رحبلا  نم  اـیرانک و  رئازج  کـیتنلتالا و 
( لوأ مجنم  - 41  ) ینوتیز رمسأ 
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لابج یلا  لاغنـس  طوطـش  نم  مهبطاوم  هیجنزلا و  لایعلا  نع  لصفنا  عرف  مه  نوحالفلا و  سداـسلا  .کـلاخ و  دوسا  بلاـغلا و  وه  و 
.ابونج و ناطرـسلا  طخ  ءاروام  یلا  یلعالا  لینلا  لاغنـس و  طوطـش  نم  مهنطاوم  مظعأ  جونزلا و  عباسلا  .کلذ و  نم  دعبأ  وأ  هرادنم 

توتنتوهلا دالب  نم  یقرـشلا  لامـشلا  یف  مه  هرفکلا و  عساتلا  .هراـقلا و  نم  یبرغلا  یبونجلا  فرطلا  یف  مهرقم  توتنتوهلا و  نماـثلا 
هیقیرفأ و لحاوس  ترمعتسا  یتلا  هیسالملا  ممالا  رـشاعلا  .رکـسغدم و  نم  هیبونجلا  ههجلا  یف  هیبونجلا و  هیقیرفأ  نم  هریبک  هعطق  یف 
مه 20 نویماح و  اـنویلم و  مهددع 130  دوس و  .اذکه  هیقیرفأ  ناکس  مسق  مهضعب  و  رکـسغدم ..  نم  هیقرـشلا  لحاوسلا  تنطوتـسا 

هیلع و  افلأ ..  مهددع 50  توتنتوه و  فصن و  نویلم و  مه  نویبون و  تانویلم و  مه 8  هتالف و  انویلم و  مه 13  نوییسوتنای و  انویلم و 
ابیرقت افلأ  انویلم و 550  عومجملا 172  نوکی 

رـصم سلبارط و  سنوـت و  رئازجلا و  شکارم و  یه  طـسوتملا و  ضیبـالا  رحبلا  یلع  هعقاوـلا  دـالبلا  .ماـسقأ  هسمخ  یه  اهمیـساقت .. 
یه يدنهلا و  طیحملا  یلع  هعقاولا  دالبلا  .هشبحلا و  یلفـسلا و  رـصم  یه  لینلا و  ضوح  رمحالا و  رحبلا  یلع  هعقاولا  دالبلا  .ایلعلا و 
اینیغ یه  یکیتنلتالا و  طیحملا  یلع  هعقاولا  دالبلا  .باکلا و  لاتان و  لـحاوس  ـالافوص و  قیبمازوم و  راـبجنز و  لاـموصلا و  لـحاوس 

اهعضاوم یف  رکذتس  هریثک  یه  هراقلا و  طسو  یف  هعقاولا  دالبلا  .ایبافیس و  هیلامشلا و  هیبونجلا و 

دالب نم  یبرغلا  بونجلا  یف  هرـشتنم  تناک  یتلا  هیریمحلا  هغللاب  داحتا  عون  اهل  یتلا  هشبحلا  تاغل ..  هسمخ  هیلـصالا  اهتاغل  اـهتاغل .. 
نم اـهعورف و  هیرـصملا و  هغللا  و  دـالبلل ..  هیمـسرلا  هغللا  یه  اریخأ  تلعج  یتلا  هیرهمـالا  هیبویثـالا و  هغللا  هذـه  عاونأ  نم  برعلا و 
یف نامشبلا  توتنتوهلا و  تاغل  و  هیبرعلا ..  هغللا  اهیف  تمکحتسا  یتلا  نکامالا  الا  هراقلا  یلامش  یف  هرشتنملا  هیربربلا  هغللا  اهیـشاوح 

ولوزلاک و هددعتم  تاغل  یلا  هعرفتم  یه  هیوتنبلا و  وأ  هیجنزلا  وأ  هیرفکلاب  یمـست  هیبونجلا و  هیقیرفالا  تاغللا  و  یـصقالا ..  بونجلا 
دئاوزلا نا  تاغللا  هذه  صاوخ  نم  داحتا و  عون  اهعیمج  نیب  نأ  الا  هوفنبملا  هیلحاسلا و  هناوکسلا و 
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نیب اهنیب و  كارتشا  عون  تاغللا  هذه  ضعبل  هدئاز و  نودب  اهیف  هملک  دوجو  ردانلا  نم  اهرخاوأ و  نود  ملکلا  لئاوأ  یلع  لخدت  اهیف 
.تاملک و اهنم  بکرتی  افورح  صملاب  ناسللا  اهب  ثدحی  تاوصأ  ضعب  اهیف  لمعتـسی  هنا  وه  هثلاثلا و  هبترلا  نم  رخألا  تاغللا  ضعب 

اهرثکأ رکذـی و  الیلق ال  الا  الـصأ  اهنیب  كارتشا  هجو  دـجت  هنیابتم ال  یتش  تاغل  یه  هراقلا و  طساوأ  ناکـس  اهب  ملکتی  یتلا  تاغللا 
دالبلا تاجهل  فالتخاب  هفلتخم  اهنأ  الا  هیراجتلا  تالماعملا  یف  اصوصخ  هیبرعلا  هغللا  یه  الامعتسا 

ضعب دوجو  نأ  الا  هیشاعملا  هیرورـضلا  عئانـصلا  نم  هرطفلا  هیـضتقت  ام  يوس  هجرد  یف  طاطحنالا  نم  هیقیرفاب  هعانـصلا  اهتاعانص .. 
امب هیقارلا  هعانصلا  قرط  كولـسل  اهیلاهأ  كرح  نویوابروالا  اهنطوتـسا  یتلا  دالبلا  یف  هریخالا  مایالا  یف  هیوابوروأ  مجانم  لماعم و 

لبقتسملا نسحب  رشبی 

نکمت دعب  یـضاملا  نرقلا  رخاوأ  یف  الیوط و  ادمأ  هیوابوروالا  لودـلاب  طابترالا  هلیلق  هطحنم و  ایقیرفأ  یف  هراجتلا  تیقب  اهتراجت .. 
هراقلاب رکذی  طابترا  اهل  راص  هنیمثلا  اهیضارأ  زونک  یلع  فوقولا  اهکلاسم و  سرد  هراقلا و  هذه  لخاد  یف  لوجتلا  نم  ابوروأ  حایس 

 .. وغنوکلا رجینلا و  دالب  باکلا و  هرمعتسم  برغملا و  دالب  يرـصملا و  رطقلا  یه  اهطابترا  هیراجتلا  دالبلا  مهأ  اهریغ و  هیوابروالا و 
قیرطلاک طسوتملا  ضیبالا  رحبلا  لحاس  یلع  یتلا  دالبلا  نیب  نادوسلا و  نیب  کلذ  لفاوقلا و  هطساوب  اهب  هیربلا  تالـصاوملا  قرط  و 

قرطلا اـما  و  کـلذ ..  وحن  هرهاـقلا و  ياداو و  نیب  سلبارط و  اـکوک و  نیب  سنوت و  اوناـک و  نیب  هجنط و  اوـتکبمت و  نیب  لـصوملا 
راشتنا و یف  تلاز  الف  هیدیدحلا  ککسلا  امأ  .کلذ  ریغ  وغنوکلا و  ایبمغ و  لاغنـسلا و  رهن  لینلا و  رهن  یف  ریـست  نفـسلا  ناف  هیرهنلا 

هریدام رئازج  نیب  لصی  يذـلا  طخلا  اهنم  اسنرفب و  سنوت  رئازجلا و  نیب  لصاولا  طخلا  اهنم  هریثکف ..  هیرحبلا  هیفارغلتلا  طوطحلا  اـمأ 
ندـعب و رابجنزلا  دالب  لاتانلا و  لصی  يذـلا  طخلا  اضیأ  اهنم  ارتلکناب و  رـصم  لصی  يذـلا  طخلا  اـهنم  هنوبـشاب و  رـصخالا  سأرلا  و 

سیوسلا

اهدئاوع هنایدلا و  هذه  تافارخ  هینثولا و  هنایدلا  یلع  نوقاب  نییلصالا  هیقیرفأ  ناکس  نم  هشحوتملا  هیجمهلا  لئابقلا  عیمج  اهتاناید .. 
قرش ممأ  رثکأ  نایبلا و  نع  هینغ  هیشحولا 
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داک هیلع  نادوسلا و  لهأ  نیب  عیرسلا  راشتنالا  یف  اذخآ  لاز  مالـسالا و ال  نیدل  هقنتعم  جونز  هبراغم و  برع و  نم  هیقیرفأ  لامـش  و 
هشحوتملا و دئاوعلا  نم  اریثک  مهنم  نیدلا  اذهاحم  دق  اینیغ و  لحاوس  یلا  رابجنز  نم  یکیتنلتالا  يدنهلا و  طیحملا  نیب  ام  هرون  معی 

هنایدـلا امأ  برغملا  رـصم و  دالب  یف  هیوسوملا  هنایدـلاب  نیدـی  نم  هرثکب  دـجوی ال  هدـسافلا و  تادـقتعملا  هکحـضملا و  تاـفارخلا 
نیلـسرملا لذب  نع  امغر  راشتنا  نودب  کلذ  عم  نویوابوروالا و  هشبحلا و  رـصم و  طابقأ  الا  هراقلا  هذه  یف  اهب  نیدی  الف  هیحیـسملا 

هرشن هثب و  یف  مهتقاط  مهدهج و 

یعرشلا و ندمتلا  وه  حیحصلا و  یقوذلا  ندمتلل  هفلاخم  برعلا  اذک  ثیدحب و  سیل  دهع  نم  نویرصملا  لزت  مل  اهیقرت ..  اهندمت و 
قلختلا نع  هیانک  الا  وه  ام  اهنم و  هیوابوروالا  تارمعتـسملا  یف  اصوصخ  اهب  راشتنالا  یف  یبرغلا  ندمتلا  ذخأ  میدـقب  سیل  نمز  نم 

اما هیشیعملا  لاوحالا  یف  رصحنم  وهف  سبلملا  برشملا و  لکأملا و  هرشاعملا و  یف  هیجنرفالا  تاداعلا  ذاختا  هیوابوروالا و  قالخالاب 
ایاحضلا یتح  نکامالا  کلت  یف  همکحتسم  هخسار  تلاز  هیشحولا ال  هیربربلا  هلاحلا  یلع  هروطفملا  قالخالاف  هیقیرفالا  هراقلا  لخاد 

هراجت الکأ و  احبذ و  هیرشبلا 

شکارم و هکلمم  اهنم  لقتسملاف  هعبات  وأ  هرمعتسم  وأ  هلقتسم  هبش  وأ  هلقتسم  اما  هراقلا  هذه  دالب  هیـسایسلا ..  اهمیـساقت  اهتاموکح و 
يواسنارفلا اصوصخ  يوابوروالا  عمطلا  نأ  الا  يادو  ونروب و  هکلممک  طسوالا  نادوسلا  یف  هیمالـسالا  دـالبلا  هشبحلا و  هیروطاربمأ 

اهیلع و ءالیتسالا  ام  اموب  دوت  یلوالا  ناف  هیـشکارملا  هکلمملا  یمح  لوح  هییلاخمب  موحی  لاز  یناملالا ال  يزیلکنالا و  ینابـسالا و  و 
قراط و لبج  زاغوب  یلع  هظفاحملل  هیرحبلا  اهروغث  كالتما  اهلالتحا و  مورت  هثلاثلا  کلذک و  هیناثلا  راوجلا و  قحب  اهکالم  اهمض ال 
يداحتالا و عمطلا  اذه  بیلاخم  نکمت  نم  اهلالقتسال  انوص  تراص  هیـسایسلا  هرظانملا  هذه  نأ  الا  هیراجتلا  اهدصاقم  جاورل  هعبارلا 

تمکحاف لودلا  رظن  یف  اهزکرم  جرح  یلا  هیـشکارملا  هموکحلا  تظقیت  بیرق  نمز  نم  يوابوروالا و  دادبتـسالا  يدعت  نم  اهذاقنا 
اهیلع مالکلا  یف  هریخالا  اهلاوحأ  نع  نایب  دـیزم  کلذـل  یتأیـس  هریثک و  هحلـسأ  اهلماعم  نم  تبلجتـسا  ایناملا و  عم  هیدولا  اـهقئالع 

ایربیل هیروهمج  هلقتسملا  کلامملا  نم  و  اهصوصخب .. 
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يویدخلاب و یمسی  اهمکاح  يرادا  لالقتساب  هعتمتم  هینامثع  هلایا  یه  هرهاقلا و  رصم  اهنم  لقتسملا  هبـش  .اینیغ و  .جیلخ  لحاس  یلع 
رابجنز و هموکح  ماع و  مکاـح  هصاـخ و  هموکحب  اـکیجلب  هموکح  هرادا  تحت  یه  هرحلا و  وغنوک  ناطلـسلا و  دـعب  بقل  مظعأ  وه 

رامعتـسالا اما  .يرادالا  لالقتـسالا  عم  اریتلکنا  هیامح  تحت  اثیدـح  اتراص  امه  هجتاروأ و  لافـسنارتلا و  ارتلکنا و  هیاـمح  تحت  یه 
هنویلاریس ایبمغ و  هرمعتسم  اریتلکنال  سلبارط و  یلع  هیلعفلا  سنوت و  یلع  هیمسالا  هدایـسلا  هیلعلا  هلودللف  هیقیرفأ  هراق  یف  يابوروالا 

یف اهل  ورونیوأ و  هدنوغأ و  رابجنز و  ایقیرفأ و  قرش  یلع  هیامحلا  اهل  یندالا و  رجینلا  سوغال و  یتناشالا و  دالب  بهذلا و  لحاس  و 
هنـالیه تنـس  دوعـصلا و  هریزج  رئازجلا  نم  اـهل  اـیریبمز و  ایـسدور و  لاـتان و  هرفکلا و  دـالب  باـکلا و  هرمعتـسم  هیبوـنجلا  هیقیرفأ 

رئازجلا و دالب  هرمعتـسم  هراقلا  هذـه  لامـش  یف  اسنارفل  يدـنهلا و  طـیحملاب  هرطوقـص  لسیـس و  سیروم و  یکیتنلتـالا و  طـیحملاب 
یموهادلا و يواسنارفلا و  نادوسلا  لاغنسلا و  هرمعتـسم  جاعلا و  لحاس  یبرغلا  نادوسلا  یف  اهل  امهئارحـص و  سنوت و  یلع  هیامحلا 
یب و یـسوت  يراـم و  تنـس  هریزج  رئازجلا  نم  اـهل  یتوبیج و  هرمعتـسم  یقرـشلا و  نادوسلاـب  لازغلا  رحب  یلا  يواـسنارفلا  وـغنوکلا 

جیلخ ادـع  ام  یناملالا  هیقیرفأ  بونج  نورمکلا و  دـیبعلا و  لحاسب  وجوت  دالب  یبرغلا  مسقلاب  ایناملال  رکـسغدم و  رمقلا و  ثویام و 
هروسأ و رئازج  مث  قیبمزوم  الیوجنب و  الوجنا و  تارمعتـسم  لاغوتربلل  هراقلا و  قرـشب  رابجنز  دالب  ضعب  مث  اریتلکنـال  هناـف  توحلا 

رئازج یکیتنلتالا و  طیحملا  یلع  ءارحصلا  ئطاوش  اینابسال  یکیتنلتالا و  طیحملاب  ساموت  ناس  سنربلا و  رضخالا و  سأرلا  هریدام و 
يواسنرفلا نوباجلا  یطاش ء  یلع  وکیسروک  جیلخ  نوپونأ و  وپودنرف و  هیرانک و 

هبذاک هضماغ  دـیلاقت  نیمخت و  ثدـح و  یلع  ادامتعا  الا  اهماسقأ  هراقلا و  هذـه  ممال  ماع  خـیرات  یلع  فوقولل  ناکما  ال  اهخیرات .. 
نم نییفارغجلا  یققحم  ضعب  هعمج  ام  کلذ  نم  دوجولا  هرئاد  یف  رهظ  ام  هیاغ  هرونتملا و  رـصعلا  اذـه  یلاهال  اـصوصخ  هعنقم  ریغ 

طسوتملا رحبلا  ناک  هیقیرفاب و  هلـصتم  اینابـسا  هب  تناک  یتلا  هلوهجملا  رـصعالا  کلت  نایب  خیرات  مایق  هب  لواح  همیدقلا و  تافلؤملا 
یف سناربلا  لابج  لامش  یلا  یه  يرخأ و  قیرط  نم  سونایقوالاب  الصتم 
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برعلا هریزج  نم  هیبونجلا  لحاوسلاب  الصتم  ءارحصلل و  ایطغم  ذئنیح  کیتنلتالا  ناک  كودنفل و  هینوقـشغ و  تاعقنتـسم  تیرابس و 
هتینیک لبجلا  کلذ  یمس  همایأ  یف  سوت  دوریه و  نأ  رکذ  و  اهونطوتسا ..  اینابسا و  یلا  هیقیرفا  نم  سانلا  تلخد  رصعلا  کلذ  یف  و 
هعبات یه  دالب  یف  نینطاق  اوناـک  نویرفاـتنک  مهل  لاـقی  اـموق  سوبیروک  سوناـیما و  رکذ  هیقیرفا و  همورأ  نم  مهنا  سومیلطب  رکذ  و 

نورخآ هیربطنق و  نومـسی  موق  اضیأ  اینابـسا  یف  ناک  دـق  برغلا و  سلبارط  یحاون  یف  اوناک  هروتـسا  مهل  لاقی  اموق  رئازجلل و  نـآلا 
یلع اـهورثآ  هـبیرغ  تاـضارتفا  هـیقیرفا  خـیراتل  نورخآ  ضرتـفا  دـق  و  سنوـت ..  یف  ادرج  اـم  رهن  برق  کـلذ  هیروتـسا و  نومــسی 

ناسنالا اهیف  دلو  مث  جلثلا  همئادلا  رمقلا  لابج  یف  دلو  هفدصلا  ضرالا و  نبا  هنا  رـشبلا و  لوأ  یحنزلا  نأ  اوبهذـف  هقباسلا  تادـیلقتلا 
همأ تعـضخأ  اهددع و  رثاکت  هروکذملا  هیجنزلا  همالا  نا  نییتنلتالا و  برعلا و  نییرـصملا و  دلو  رانـس و  یلا  کلذ  دـعب  لزن  يذـلا 

مهرومأ تلوت  مهیلع و  تلوتسا  ضیبلا و  همأ  تعضخأ  اهددع و  رثاکت  امل  ضیبلا  نأ  ریغ  مهرومأ  تلوت  مهیلع و  تلوتسا  ضیبلا و 
نأ یلا  هدایـسلاب  اولقتـسا  مهتیدوبع و  هیقر  نم  اوررحت  مهیلع و  جونزلا  ءالیتسا  هقبر  نم  اوصلخت  اجیردت  اورثاکت  امل  ضیبلا  نأ  ریغ 
انب نسحی  یتلا ال  تافارخلاب  ههیبشلا  راـکفالا  نم  کـلذ  ریغ  نـآلا و  یتح  مهنم  مهبـضغ  نکـسی  مل  هیقرلا و  دویق  مهباـقر  یف  اولعج 

ضعب اهب و  هرـشتنم  تناک  یتلا  تاغللا  هیقیرفالا و  راثآلا  نع  ثحبلا  وه  هیلا  نوکرلا  انل  یغبنی  يذـلا  لب  اهب  هنیمثلا  تاـقوالا  هعاـضا 
یغبنی کلذ و  نم  ملعلا  هغلب  ام  هیاغ  ممالا و  هذهل  هلوهجملا  خیراوتلا  یلا  لصوتلا  نکمی  امبر  اهب  یتلا  هینطولا  هیدیلقتلا  تامولعملا 

رابخالاب الا  مهدـنع  ملع  لهجلا ال  دـهم  یف  نیمئان  نآلا  یلا  اولازی  مل  هیقیرفا  نم  ربکالا  مسقلا  یف  هرـشتنملا  ممالا  نأ  هیلع  لوعی  نأ 
مهؤابآ و اهب  ماق  یتلا  تارجاهملا  نع  ائیش  نوفرعی  هیـصخشلا و ال  مهتدالو  خیراتب  الا  مهل  ملع  الف  هیبونجلا  فئاوطلا  امأ  هیفارخلا و 

سیل مهنا  الا  کئلوأ  نم  امدـقت  رثکأ  اوناک  نا  مهناف و  هراقلا  طساوأ  یف  نیذـلا  فئاوطلا  امأ  همیدـقلا و  مهممأ  خـیراوت  راـبخأ  ـال 
هرابع وه  رورکت و  خیرات  یمسملا  هخیرات  یف  ّولب  دمحم  ناطلسلا  هرکذ  ام  يوس  هیلع  دمتعی  ام  همیدقلا  هیخیراتلا  مولعلا  نم  مهدنع 

موق قرشلا  نم  اهیلا  راس  ونروب  نا  طابقالل و  انطو  اتناک  یلیم  ربوغ و  نأ  اهیف  تبثأ  یطـسولا  هیقیرفا  نم  مسقل  هیخیرات  هعومجم  نع 
یقرشلا لامشلا  نم  نمیلا و  نم  اودرط  ربربلا  نم 
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اوجرخ هتناشالا  نأ  کیدوب  معز  برعلا و  دالب  نم  نیجرخملا  نییناعنکلا  نم  موق  اهنطوتـسا  هبرعی  يروای و  نا  هلجوأ و  نم  قراوط 
هلیبق لوقتف  ایبمغنـس  یف  امأ  نیینامودـلا و  مهناریج  مه  مهل و  هرواجملا  لـحاوسلا  اومدـق  مهنا  دـب  ـال  هنا و  رهظی  هشبحلا و  دـالب  نم 

کلامملا تابلقت  ناـیب  نع  هضماـغ  لئالدـلا  تلاز  ـال  هتـالفلا و  نم  مهنا  لوبلا  لوقی  هیقرـشلا و  هراـبمب  همأ  لـسن  نم  اـهنا  غندـنملا 
نم هطقاس و  نآلا  یه  وتکبمت و  فولوجع و  وغنوک و  اباتوم و  لـثم  هریثک  کـلامم  مهدـنع  ناـک  دـق  هنأ  رهتـشا  اـمم  و  هینادوسلا .. 
ددش اهتکوش و  يوق  یتلا  هتناشالاک  هدیدج  یه  ام  اهنم  امهریغ و  هبرعی و  ونروب و  هکلممک  هدـیدع  انورق  اهتکوش  تبث  ام  مهکلامم 

دمحم هنبا  ادـجم  اهداز  ویدوفند و  نامثع  اهأشنأ  یتلا  ءاسوح  هکلمم  هیبوروالا و  شویجلا  اهتفاخ  یتح  هانیم  اوکوتوت  ياس  اـهتوطس 
یتلا خیراوتلا  مدـقأ  نم  رهظی  اهب و  مهراختفا  دادزی  هظوفحم  مهفالـسأ  راثآ  تلاز  مظتنم و ال  خـیرات  مهلف  هیلامـشلا  ممالا  امأ  ّولب و 
هلود یلع 31  اولوتسا  نیذلا  نانویلا  كولم  یف  هفنص  يذلا  هخیرات  یلع  اهب  نیعتـسی  تیبنـس و  نهاک  نوتنی  ام  خرؤملا  اهربتعی  ناک 

نم كولم  مهفلخ  مث  نویرـصملا  لاطبالا  مهفلخ  مث  نییهلالا  هتیروالا  هطلـس  هوطـس و  تحت  تناک  دالبلا  هذه  نأ  مهتفلـس  هیرـصم 
لیقف یتش  بهاذم  یلا  مهنایب  یف  نوخرؤملا  بهذ  اذلف  قیقحتلا  هجو  یلع  مهتقیقح  ملعت  ملف  نوروکذملا  هتیروالا  امأ  يرصم  لسن 
لـسن نم  اوناک  امبر  نیذـلا  قانع  ونب  هربابجلا  مهوأ  ریعـس  لابج  یف  نیکلام  اوناک  نیذـلا  نویراوحلا  وأ  هراوه  وأ  هاـیر  وأ  ربرب  مهنا 

هیقیرغأ و اولخدـف  ایبیل  رـصم و  نم  اضیأ  اودرط  مث  نویناعنکلا  كانه  نم  مهجرخأ  ناک  دـق  رـصع  یف  نیطـسلف  اونطوتـسا  ثفاـی و 
نم فرع  امم  رثکأ  هیخیراتلا  مهلاوحأ  نم  فرع  دقف  نویرصملا  امأ  و  هضماغ ..  تلاز  کلذ ال  هقیقح  نأ  الا  نییدیخ  انیا  اهیف  اومس 

ماح و لسن  نم  نییـشوکلا  نییناعنکلا و  عم  اولعج  مهنا  میرـصم و  مسا  تحت  اورکذی  اوناک  مهنا  مهرکذ و  مدـقتملا  هتیروالا  لاوحأ 
هیقیرفا رصم  ینب  لوخد  نا  هیقیرفا و  یلا  ایـسآ  نم  خیراوتلا  کلت  یف  نورجاهی  اوناک  سانلا  نا  نیطـسلف و  یف  رـصم  مهیبأ  دلوم  نا 

بورح هشحوتملا و  هیبنجالا  ممالا  تاوزغ  نا  بدنملا و  باب  قیضم  نم  ناک  اهل  مهلوخدف  نویـشوکلا  امأ  سیوسلا  قیرط  نم  ناک 
ردنکسالا یلوتسا  امل  رصم و  یف  نیینطو  كولم  یلاوت  نود  لیحت  تناک  نییبویثالا  نیحتافلا 
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هسلاطبلل رصم  تلعج  هثاریم  مسق  امل  ناوریقلا و  یف  اهوأشنأ  نانویلا  ناک  یتلا  هرمعتسملا  رـصم و  یلع  اضیأ  یلوتـسا  سرفلا و  یلع 
نییقاـنعلاب و اوطلتخا  برغلا و  یف  اورـشتناف  نویناـعنکلا  اـمأ  نییناـمورلا و  هزوح  یف  کـلذ  عیمج  لـخد  مث  مهریغ  ناوریقلا  یلوت  و 
نییـشوکلا و طبقلا و  نم  عاونأ  هدـع  مهب  طلتخا  دـق  ناعنک و  نب  غیزام  دـلو  نم  اهنا  كانه  هیقابلا  ممـالا  باـسنا  بتک  نم  دیفتـسا 
هماتک و هجاهنـص و  نأ  یلع  لدت  هصاخ  تازایتماب  نیزاتمم  اولاز  طالتخالا ال  کلذ  عم  نیینیطـسلفلا و  هقلامعلا و  هئباصلا و  برعلا 

ایاقب مهب  طلتخا  مث  تایلج  لسن  نم  هیتولجلا  نا  یقیلمع و  لسن  نم  هتاـنز  نا  هئباـصلا و  لـسن  نم  هتاول  هدومـصم و  هراوه و  هتمل و 
همأ هیبرغملا و  هدـیرعب  همأ  مهطالتخا  نم  فلأت  سرفلا و  نمرالا و  نویداـملا و  مهنم  نیذـلا  اـیریبأ  نم  تمزهنا  یتلا  لـقره  رکـسع 
دعب هنجاطرق  تطقس  امل  هیقیقحلا و  هیقیرفا  یف  هنطوتـسم  تناک  یتلا  ممالا  عیمج  یلع  اهتطلـس  تدتما  یتلا  هنجاطرق  تأشنأ  يرخأ 

اهتمض کلامملا و  هذه  هیمور  تعضخأ  ایناطیروم و  ایذیموب و  یتکلمم  نیب  اهنیب و  هنـس  نیرـشع  هئام و  وحن  تدتما  هیومد  هبراحم 
یقب ام  ایطنزیبل و  ناوریقلا  رـصم و  تلعج  هیناـمورلا  هیروطاربمـالا  تمـسق  اـمل  هیناـمور و  هیلامـشلا  هیقیرفا  تراـص  اـهکالمأ و  یلا 

مهوفعصأ سفن و  بیط  نع  دالبلا  ناکـس  مهیلا  مضنا  ناطیتسالا  دصقب  هیقیرفا  اوتأ  اینابـسا و  نع  نویلادنقلا  یلجنا  امل  مث  هینامورل 
یتلا همیظعلا  هیمالـسالا  هکرحلا  تماق  اـمل  مث  مهلمـش  تتـشت  هینطولا  تاـناروثلا  هوقب  مث  اـهکالمأ  عیمج  یلع  اولوتـساف  هیمور  یلع 

هنایدـلا یف  اولخدـی  مل  نیذـلا  هئباـص  يراـصن و  دوهی و  نم  نیینمیلا  نم  هلمج  بره  زاـجحلا  يرارب  یف  هبرعتـسملا  برعلا  اـهتجیه 
ضیبالا رحبلا  یلا  ابرغ  راس  مهنم  ضعبلا  یقرـشلا و  لحاسلا  یف  اورـشتنا  هشبحلا و  یلا  بدنملا  باب  نم  نییرام  اوراس  هیمالـسالا و 

یلا اهیف  اودـتما  سیوسلا و  خزرب  نم  رـصم  اوتأ  مهیلا  نییروسلا  نیینامیلا و  ضعب  مامـضناب  مهعومج  ترثک  برعلا و  توقت  امل  مث 
هوق نم  بره  ضقن  ملـسأ و  وأ  مهنم  ملـسی  مل  نم  اوملـسأ و  اوعـضخ و  هدیدش  تاموافم  دعب  ربربلا و  لحاوس  نم  هیبرغلا  فارطالا 
نب يریز  ینب  بورح  رخاوأ  یلا  ریصن  نب  یسوم  مایأ  نم  مهنیب  بورحلا  تددجت  برعلا و  مهتعبت  مث  اینابـسا  یلا  نیملـسملا  هوطس 

تغرف هلیوطب  تسیل  هدمب  ءافلخلا  کلامم  یلا  مهدالب  اومض  نوملسملا و  مهعضخأ  نأ  دعب  هطانرغب و  حارسلا  ینب  رانم و 
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تأشنأ مث  ترهات  هکلمم  متـسر  ونب  تأشنأ  هساملجـس و  هکلمم  هراردـم  تأشنأف  هددـعتم  تاـماسقنا  اـهیف  تددـجت  مهیدـیأ و  نم 
كاذ ذا  رـصم و  ترهات و  نیب  عقاولا  میلقالا  اذـه  عیمج  یلع  هبلاغالا  یلوتـسا  مث  انـسات  هکلمم  هطاوغ  ربرب  أشنأ  هسرادـالا و  هکلمم 
مهنم اهذخأ  نینـس  عضب  دعب  اهوعجرتسا و  مث  نولوط  ینب  دـهع  یف  رـصم  مهنم  تذـخأ  هیقیرفا و  نم  نییـسابعلا  هوعد  عاطقنا  ناک 
نیذلا هسانکم  باحصأ  هیفاعلا  یباونب  اهنم  امـسق  ذخأف  نویرامغلا  هتبـس  ءارمأ  مهدعب  اهمـستقاف  هسرادالا  هکلمم  امأ  نویدیـشخالا و 

اهتطلـس و تدتـشا  تماق و  دق  هیمطافلا  هلودلا  تناک  یقابلا و  یلع  اینابـسا  هیومأ  تلوتـسا  فیـسرکب و  اولقتـسا  هدـم و  ساف  اوکلم 
هدـعاق لینلا  یتفـض  یلع  هرهاقلا  تسمأ  رـصمب و  نییدیـشخالا  هیلقـص و  ناوریقلاب و  هبلاـغالا  ترهاـتب و  متـسر  ینب  لود  تضرقنا 

ینب هلود  تأشنأف  مهریغ  عماطمل  هضرع  یلوالا  مهتاحوتف  اوکرت  قرـشلا  یلا  مدـقتلا  هعرـس  یف  مهتبغر  تناک  امل  هنأ  الا  مهتکلممل 
ریـشأ و هکلمم  یلع  يزیرونی  ظفاح  هیاجب و  هکلمم  قرـشلا  ههج  یف  دامح  ونب  أشنأ  ناـسملت و  هکلمم  برغلا  ههج  یف  دـحاولا  دـبع 
اهوحـستکاف و ءارحـصلا  یف  نیطبارملا  هلود  ترهظ  مـث  ساـف  یلع  اولوتـسا  الـس و  یف  نرفی  وـنب  ماـق  یبرغلا  فرطلا  یف  ناوریقلا و 

نرفی ینب  داولا و  دبع  ینب  هطاوغرب و  هیفاعلا و  یبأ  ینب  کلامم  یلع  اولوتسا  لامشلا و  وحن  اوهجتا  مث  نادوسلا  کلامم  یلا  اومدقت 
ترهط مث  هیاجب  باحـصأ  داـمح و  ینب  ناوریقلا و  باحـصأ  يریز  ینب  اوعـضخأ  هراـیلاب و  رئازج  سلدـنالا و  عیمج  هیطع و  ینب  و 
اهذخأ مث  نییمطافلا  دیب  هیقاب  تناکف  رصم  امأ  هدحاو و  هکلمم  اهتلعج  لودلا و  عیمج  یلع  اهتوطس  تمکحتـسا  نیدحوملا و  هلود 

تیعد هیناثلا  هیرحبلا و  کیلامملاب  تیعد  یلوالا  ناتیلاوتم  ناتلود  کیلامملا  نم  ماق  کیلامملا و  اهیلع  یلوتـسا  مث  نویبویالا  مهنم 
طوقس دنع  اهنم  فلأتف  هیمالسالا  هیقیرفا  هیقب  امأ  و  نامثع ..  ونب  مهنم  اهذخأ  نأ  یلا  مهیدیاب  کلملا  رمتـسا  هکارجلا و  کیلامملاب 

ساط ونب  اهیف  مهفلخ  مث  نیرم  ینب  هلود  اهب  تماق  شکارم  هکلمم  یه  برغلا و  ههج  یلا  اهادحا  .يربک  کلامم  ثالث  نیدـحوملا 
ناـسملت هکلمم  هیناـثلا  .نـآلا و  یلا  هباحـصأ  مه  هیلیغلا و  ءافرـشلا  یلا  رمـالا  لـقتنا  مث  هیوعردـلا  ءافرـشلا  مهفلخ  مث  مـهعورف  نـم 

هوخأ رحبلا و  ناصرق  نم  روهـشملا  جورع  ماق  هبیرق  هدم  دعب  هنا  الا  داولا  ینب  دـلو  نم  دایز  ینب  هلود  اهب  تماق  شکارمل  هقـصالملا 
( لوأ مجنم  - 42)
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هیاجب یلع  سنوت  ابلغ  ناسملت و  تایالو  لک  اهیلا  امـض  هدـیدج و  هکلمم  رئازجلا  دالب  یف  اماقأ  اـسورابربب و  فورعملا  نیدـلا  ریخ 
هرمعتـسم انه  تأشنأ  هدش و  لکب  مهتمواق  رأنلاب و  ذخألل  اسنرف  تضهن  نییحیـسملا  یلع  يدعتلا  اهبأد  ناک  امل  اهنا  الا  اهب  اهاقحلاف 

هدـم دـعب  مث  نییـصفحلا  هلود  اـهب  تماـق  رـصم  دودـح  یلا  هدـتمملا  سنوت  هکلمم  یه  قرـشلا و  ههج  یف  هثلاـثلا  هکلمملا  .همهم و 
سلبارط یف  رخآلا  سنوت و  یف  امهدحأ  نییلاو  كانه  اوماقأ  اجیردت و  نوینامثعلا  اهیلع  یلوتسا 

اؤرقتـسا نیینجاطرقلا  نأ  اضیأ  رکذ  اهلک و  هراقلا  هذـه  لوح  هعامج  تقاط  اوحین  نوعرف  دـهع  یف  هنا  رکذ  يرامعتـسالا ..  اهخیرات 
مل نامورلا  نانویلا و  نأ  ملع  ام  هیاغ  رثأ و  کلذـل  قبی  ملف  مهدادـجأ  بعاتم  تارمث  عاضأ  ملاعلا  کلذ  نأ  ریغ  اهتیلخاد  نم  امـسق 

رایدلا و هذه  لالخ  ساج  نم  لوأ  مه  برعلا  نأ  رمحالا و  رحبلا  طسوتملا و  ضیبألا  رحبلا  یلع  اهئطاوش  الا  هراقلا  هذـه  نم  اوفرعی 
يرجهلا رشاعلا  نرقلا  ءادتبا  یف  مث  عوضوملا  اذه  یف  مهکولس  یلع  مهفلخ  ناعتـسا  اهب  هیخیرات  هیفاشتکا و  تامولعم  هلمج  اوسـسأ 

مهقحل مث  نویلاغتروبلا  کـلذ  یف  مهقباـس  ناـک  هراـجتلا و  مساـب  هراـقلا  هذـه  فاـشتکال  اـهدوفو  لاـسرا  یف  نویواـبوروالا  ذـخأ 
ههج یف  اولاج  اهولتحا و  هیقیرفا و  نم  نیطیحملا  ئطاوش  الوأ  اوفـشتکا  نویلاغتربلاف  زیلکنالا  مث  نویواسنرفلا  مهعبت  مث  نویدـنلوهلا 

هیمومعلا و مهبتاکم  یف  سردـت  تناک  طئارخ  یف  تاریحبلا  رهنالا و  نم  هوفـشتکا  اـم  اونود  لـینلا و  یلاـعأ  هزبمز و  وغنوکلا و  رهن 
یتح دعب  امیف  الا  اهلیـصفت  ققحتی  مل  هیلامجا  هراقلا  کلت  یف  مهتافاشتکا  تناک  هنا  الا  يرجهلا  رـشع  يداحلا  نرقلا  یف  کلذ  ناک 

كرابوجنم لاغنسلا  عبانمل  فشتکم  لوأ  لوقنف  کلذ  یف  مهرهشأ  رکذب  یفتکتل  یملعلا و  سومانلل  هیحض  مهسفنأ  اهوفشتکم  مدق 
فشتکا هنـس 1290  یف  داش و  هریحب  يزیلکنالا  نوترپالکا  فشتکا  هنس 1250  یف  هیرجه و  هنس 1220  یف  اهفشتکا  يدنلتوکسالا 

هکینجنت و عبنم  کبیـس  نترب  فشتکا  هنـس 1276  یف  هیقیرفا و  بونج  یف  وربوم  هلیوجنب و  اـساین و  یماـجنا و  تاریحب  نوتـسجفیل 
هنـس 1307 یف  ازناـین و  اـیروتکف  نم  لـینلا  عبنم  تنارج  کبیـس و  فشتکا  هنـس 1280  یف  ازناین و  اـیروتکف  هریحب  کبیـس  فشتکا 

تربلا یتریحب  یلناتس  فشتکا 
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لوینابـسالا ذخاف  ایقیرفا  یف  تارمعتـسملا  نوسـسؤی  نویوابوروالا  ذخأ  يرجهلا  رـشاعلا  نرقلا  ءادتبا  نم  و  دراودأ ..  تربلا  ازناین و 
نویدـنلوهلا و مهدـعب  یتأ  مث  راـبجنز  قیبمزوم و  اـینیغ و  ئطاوش  یکیتنلتـالا و  طـیحملا  رئازج  بلغأ  نویلاـغتربلا  هیراـنک و  رئازج 

مث اهل  هرواجملا  رئازجلا  رکـسغدم و  لاغنـسلا و  یلع  اولوتـساف  نویواسنرفلا  مهعبت  مث  باکلا  هیلامـشلا و  اینیغ  اولتحا  نویقرمنادلا و 
نم سیروم  هریزج  نییدـنلوهلا و  نم  باکلا  اوذـخأ  مث  یکیتنلتالا  طیحملا  یف  رئازج  ضعب  اینیغ و  نم  ءزج  یلع  اولوتـساف  زیلکنالا 

عماطم تلاز  ایمـسر و ال  ادـیدحت  اهکاّلمل  تارمعتـسملا  کلت  تددـح  نیلرب  تدـهاعم  تدـقع  امل  هنـس 1303  یف  نییواـسنرفلا و 
رمالا لبقتسمب  ملعأ  هّللا  هراقلا و  هذه  کلامم  یمح  لوح  همئاح  ابوروأ 

[ سسفأ ]

اهیناـب نإ  لـیق  ریمزأ ..  نع  ارتـمولیک  دـعبت 60  لوطانالا  یف  هنیدـم  نیـس * هرخآ  یلوالا  نیـسلا  رـسک  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
اهلعج نویناـمورلا و  نوینودــقملا و  سرفلا و  اهتلوادــت  مـث  نویزاـمالا  لـیق  نوینویـالا و  مـهدرط  نیذــلا  نویجیلـاللا  نویراـکلا و 
طاشن یـضارالا و  هباصخ  نم  هیاغ  یف  تناک  هراجتلل و  اعـساو  اطحم  مهنمز  یلع  تراـص  هیبرغلا و  ایـسآ  هیـالو  هدـعاق  نویناـمورلا 
ریبکلا ردنکـسالا  اهیف  دـلو  یتلا  هلیللا  یف  ناک  هنا  لیق  اناید  لکیهب  روهـشملا  لکیهلا  بئاجعلا  نم  اهب  ام  هلمج  نم  ناـک  یلاـهالا و 

هل سیل  هناب  باجأ  کلذب  هدصق  نع  لئـس  املف  سوترتسریا  همـسا  لجر  هتاساسأ  یلا  لکیهلا  اذه  ءانب  قرحأ  دالیملا  لبق  هنس 356 
یباف هتقفن  عیمجب  موقی  وه  هیلع و  همـسا  اوعنـصی  نأ  ردنکـسالا  بلط  هئانب  هداـعا  یف  اوذـخأ  اـمل  هرکذ و  دـییأت  ـالا  هلعف  نم  دـصق 
یناثلا نرقلا  رخآ  یلا  مث  امدق  هضرع 220  امدق و  هلوط 425  ناک  هنس و  لمعلا 220  ماد  یلاهالا و  مومع  هتقفنب  ماق  کلذ و  بعشلا 

هذه تلخد  يرجهلا  نماثلا  نرقلا  یف  یحیـسملا و  نیدلا  رـصعلا  کلذ  یف  مکحتـسا  ثیح  لکیه  هنیدملا و ال  یف  قبی  مل  يدالیملا 
اهمظعأ هیکرت  يرق  هدع  همیدقلا  هنیدملا  لحم  یف  میقأ  دق  یلاوتلا و  یلع  مهنیطالـس  اهالوتی  ناک  كارتالا و  ءالیتسا  تحت  هنیدملا 

ریمزأ نم  الیم  دعب 48  یلع  قولس  ایجآ 

[ ناتسناغفأ ]

دالب یه  لباک * دالب  يأ  ناتسلباکوأ  هیالو  تچالیف و  اضیأ  اهیلاهأ  اهیمسی  ناغفالا و  دالب  امهانعم  نیتملک  نم  هبکرم  هیـسراف  هملک 
نیب ایسآ  یف  هعقاو  هعساو 
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الامش اهدحی  یقرـشلا ..  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 30  هجرد و 71  یلامـشلا و 60  ضرعلا  نم  هجرد  هقیقد و 36  هجرد و 30   28
لیم فلأ  اهتحاسم 315  تردق  و  هیسرافلا ..  ناسارخ  باضه  ابرغ  دنسلا و  باجن و  اقرش  ناتـسخولب و  ابونج  ناتـسکرتلا و  کلامم 
ددـع هیلبج و  قیاضم  هقیمع و  هیدوأ  هعـستم و  لابج  هعفترم و  باـضه  نم  هفلؤم  اـهنال  حطـسلا  همظتنم  ریغ  هیلبج  دـالب  یه  عبرم و 

نییالم هینامث  وحن  اهیلاهأ 

ممقلا یلع  هنـسلا  لوط  جلثلا  مودی  شوکودـنه  یفف  اهعیمج  ءاوهلا  عاونأ  یلع  هیوتحم  هیلبجلا  دالبلا  هیقبک  یه  اهـسقط ..  اهؤاوه و 
یلع هیبرغلا و  تاهجلا  نم  ارح  رثکأ  اهیف  هیقرـشلا  تاـهجلا  هسمخ و  لدـعم  یلا 130  اهیف  رتمومرتلا  عفتری  لوهـسلا  نأ  عم  هخماـشلا 

ردانلا نم  یحـص و  اهؤاوه  کلذ  عم  راـهنلا و  لـیللا و  نیب  یتح  بـالقنالا  هریثک  هسوقط  نکل  دـنهلا  ءاوه  نم  دربأ  اـهؤاوه  مومعلا 
کلذ وحن  نویعلا و  هئرلا و  ضارمأ  اهضارمأ  بلاغ  اهیف و  یئاب  ضرم و  دوجو 

هلمرملا و ءارحـصلا  تاحاو  یف  ومنی  تبنی و  لخنلا  هباصخلا و  نم  هیاغ  یف  هیلبجلا  ریغلا  اهیـضارأ  اـهنداعم ..  اـهتاناویح و  اـهتاتابن و 
یف ومنی  توتلا  رجش  مدق و  فالآ  هتس  عافترا  یلا  لابجلا  حفس  یلع  رـضخلا  رامثالا و  هراحلا و  قطانملا  یف  نطقلا  رکـسلا و  بصق 

جرتالا و ناقتربلا و  هیصارقلا و  بانعلا و  زوللا و  نامرلا و  لجرفسلا و  يرثمکلا و  حافتلا و  خوخلا و  اهراجـشأ  نم  هدرابلا و  هیدوالا 
یعیبر نامـسوم  اـهیف  بوبحلل  عورخلا و  غبتلا و  هوفلا و  روـحلا و  يوـنزفلا و  بنعلا  یکطـصملا و  رجـش  يربـلا و  قتـسفلا  زیمجلا و 

بدلا و هیربلا  اهتاناویح  نم  هیربلا و  راجـشالا  نم  هلیمج  تاباغب  هعقربم  اهلابج  فیـصلا و  یف  دصحی  یفیرخ  فیرخلا و  یف  دصحی 
یسرافلا منغلا  هیلهالا  نم  درقلا و  دفنقلا و  يربلا و  بلکلا  لازغلا و  لعولا و  يوآ و  نبا  لیالا و  رمنلا و  دسالا و  بلعثلا و  عبـضلا و 

نم طبلا و  زوالا و  یکرکلا و  لجحلا و  باقعلا و  رـسنلا و  يزابلا و  اهرویط  نم  لیوطلا و  رعـشلا  تاذ  هررهلا  ریمحلا و  لاـمجلا و  و 
دیدحلا و ساحنلا و  صاصرلا و  اهنداعم  نم  ادج و  ررضلا  هدیدش  یه  براقعلا و  ررـضلا و  هفیفخ  اهنکل  تایحلا  هریثکلا  اهتارـشح 

نم عاونأ  هلمج  نارفعزلا و  بلحـسلا و  نویفـالا و  زرـالا و  بوبحلا و  اـهمهأ  نم  طاـطحنا و  فعـض و  یف  اـهتعارز  دوراـبلا و  حـلم 
هیبطلا ریقاقعلا 
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نیکاکـسلا و فویـسلا و  هرخافلا و  نالیـشلا  هعنـص  یف  هقئاف  هعارب  اهیلاهأل  نأ  عم  رخأتلا  هیاغ  یف  اهتاعانـص  اهتراجت ..  اهتاعانص و 
نفـس مهدنع  سیل  نییناریالا و  نییدنهلا و  عم  اهمظعم  رکذت و  داکت ال  اهتراجت  هطـسبالا و  هشمقالا و  جسن  یف  همات  هراهم  مهل  اذک 

هیرحب

اهلئاسو هیعرشلا و  مولعلا  ادع  ام  ادج  هطحنم  اهفراعم  هیـسرافلا و  هغللا  نوفرعی  مهرثکأ  هینطو و  هغلب  اهلهأ  ملکتی  اهفراعم ..  اهتاغل و 
لبقتسملا نسحب  رشبی  امب  فراعملا  رشن  یف  هدهج  لذاب  نآلا  یلاحلا  اهریمأ  نأ  الا  هیمهالا  هلیلق  اهنکل  سرادم  ضعب  اهیف  دجوی  و 

هلیلق یهف  هیبونجلا  تاهجلا  اـمأ  راـهنالا  هریثک  هبـصخم  لوهـس  هقیمع و  هیدوأ  هیلاـع و  لاـبج  هیبونجلا  اـهتاهج  یف  دـجوی  اـهلابج .. 
یطـسولا دـنهلا  لابج  نم  هعرفتملا  شوکودـنه  لابج  هلـسلس  هیلامـشلا  اهتاهج  یف  اهلابج  نم  راجـشالا و  نم  هیلاخ  هایملا  تاـبنلا و 

اباب یهوق  شوکودنه و  نیب  اهراهنأ و  مظعأ  نم  وه  يذلا  دـنمله  رهن  جرخی  اهحفـس  نم  جـلثلا و  همئاد  اهممق  برغلا و  یلا  هدـتمم 
يداو ناتـسجرک و  نیب  لصافلا  هاره و  یلا  دتمملا  روغ  لبج  ابرغ  اباب  یهوقب  لصتی  هیخیراتلا و  ثداوحلاب  روهـشملا  نایماب  قیـضم 

یف عرفتی  هنم  امیقتـسم و  نوکی  داکی  طخ  یلع  بونجلا  یلا  لامـشلا  نم  دتمی  وه  نامیلـس و  لبج  هیقرـشلا  اهتاهج  یف  زور و  يره 
نیب لصافلا  دحلاک  نوکت  ناتـسخولب  وحن  اهدادتماب  ارتم و  اهعافترا 4266  غلبی  برغلا و  یلا  دتمت  هوق  دیفـس  هلـسلس  لباک  یبونج 

کلت یلاهأ  هقرـس  امهقیاضم و  قیـض  ببـسب  نیرطخ  نیقیرط  يوس  هکلاس  قرط  هعطاقتم و ال  هیدوأ  كانه  سیل  سراف و  دـنهلا و 
یف لـموغ  قیـضم  باـجنب و  یلا  لوصولل  لـباک  نم  جورخلا  دـنع  ربـیخ  قیـضم  ههجلا  کـلت  یف  قیاـضملا  مهأ  هشحوتملا و  ههجلا 

همیقتـسم هیواز  لکـش  یلع  هیناغفالا  هبـضهلاب  ناطیحت  نیتللا  نیتقباـسلا  نیتسلـسلا  نیب  دنـسلا و  یلا  يدؤملا  نامیلـس  تخت  یلاـمش 
لثم راهدنق  یقرش  یف  یتلا  اهمهأ  ریصق  لیوط و  نیب  هعباتتم  لابج  یبرغلا  بونجلا  یلا  یقرـشلا  لامـشلا  نم  فارحناب  دتمت  ابیرقت و 
یتلا هیماجالا  هرز  هریحب  لـصتت  اـهب  ارتم و  اـهلوط 124  ارتمولیک و  وحن 35  اهـضرع  یتلا  نوماه  هریحب  عقوم  كاـنه  نارمع و  لـبج 

رحبلا حطس  نع  رتم  هئامعبرأ  ولعت 

دنسلا رهن  یف  بصی  اقرـش و  لباک  رهن  يرجی  شوکودنه و  لابج  نم  ناجراخلا  لباک  رهن  دنمله و  رهن  اهمهأ  هلیلق و  یه  اهراهنأ .. 
ههجلا یلا  يرجیف  دنمله  اما  كوتأ  برق 
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یـضارالا بـصخی  هیتفـض و  نـم  ایونـس  ضیفی  لـینلاک  رهنلا  اذـه  نوماـه و  هریحب  یف  بـصی  دـالبلا و  طـسو  یف  هـیبرغلا  هیبوـنجلا 
ناتسلباک و یه  يربک و  ماسقأ  هثالث  هرامالا  هذه  مسقنت  اهتامیـسقت ..  روخـشوخ  رهن  بادنغ و  رهن  اضیأ  اهراهنأ  نم  هل و  هرواجملا 

لخدـم دـنع  بصخ  داو  برغ  یف  شوکودـنه  لـبج  حفـس  یف  هعقاو  یه  همـصاعلا و  یه  لـباک و  اهندـم  نم  تاره و  ناتـسجس و 
مهناف نییوابوروالا  ادـعام  راجتلاب  همحدزم  اهقاوسأ  هعانـصلا و  هراجتلل و  مهم  زکرم  یه  نیمیظع و  نیلبج  نم  فلأتت  لابج  لسالس 
هیوقلا ندملا  نم  یه  هاش و  رومیتل  همصاع  تناک  دق  خیراتلا و  همیدق  یه  هحلـسالا و  عفادملا و  لمعل  لماعم  اهب  اهیف و  مهل  نأش  ال 

اقباس و همـصاعلا  یه  تناک  یتلا  راهدنق  اهنم  .افلأ و  اهیلاهأ 75  ددـع  هیعانـصلا و  هیعیبطلا و  لقاعملا  نوصحلاب و  هیمحم  همکحملا 
مث نیترم  لزالزلا  اهترمد  دق  ردنکـسالا و  دهع  یف  تینب  اهنا  لیق  هعانـصلا  هراجتلا و  هجئار  یه  لباک و  نع  لقت  اهتیمهأ ال  یف  یه 
هیلا أجل  اذا  یناجلا  نا  یتح  یلاهالا  مومع  دنع  مرتحم  ربق  اهیف  روکذملل  دالبلا و  فرـشأ  اهامـس  یناروطلا و  هاش  دمحأ  اهئانب  ددـج 

هریثـک ضرـالا  هبـصخ  ءاوهلا  هدـیج  ناتـسناغفالا  ندـم  لـمجأ  نم  یه  تاره و  اـضیأ  اهندـم  نم  .هموکحلا و  نم  یتـح  اـنمآ  ناـک 
ایسآ نیب  لصوملا  قیرطلا  یلع  ءانغ  قئادح  طسو  بصخ  لهس  یف  هعقاو  یه  هدیجلا و  فویسلا  اهیف  عنصت  عئانـصلا  تالوصحملا و 

یه هنزغ و  هنیدـم  .ناکـسلاب و  همحدزم  هیعانـص  هنیدـم  یه  دابأ و  لالج  اهنم  .همـسن و  فالآ  اهناکـس 110  و  دنهلا ..  یطـسولا و 
يویس هنیدم  .نامقل و  هنیدم  اهنم  .هسدقملا و  ناغفالا  هنیدم 

ءارسلا یف  هیدنهلا  هموکحلا  عم  داحتالا  زیلکنالا و  هالاومل  امئاد  ههجتم  اهتسایس  هقلطم و  هیدادبتسا  اهتموکح  اهتسایس ..  اهتموکح و 
اریتلکنا نع  اهتهج  لیوحت و  اهنکمی  هیناغفالا ال  هرامالا  نأل  اهیلا  هرامالا  هذـه  ههج  بالجتـسا و  یف  لمآ  ایـسورل  سیل  ءارـضلا و  و 
اهتاسایـس هلمج  نم  نـأل  اـهیلع  ءـالیتسالا  یف  هبغر  اـهل  سیل  اـهدالب و  یف  عـمط  اـهل  سیل  اریتـلکنا  نا  اـهمظعأ  نم  بابـسأ  هـلمجل 

دی نم  دـنهلا  صالختـسا  یلع  همزاع  لازت  ربکالا ال  سرطب  دـهع  نم  یه  یتلا  ایـسور  دودـحب  اهدودـح  هقـصالم  مدـع  هیرورـضلا 
یلا اهقیرط  یف  هفقاو  هرثع  هرجح  وه  ناغفالا و  قیرط  الا  هیف  هرح  اهدوصقمل  لصوم  قیرط  اهل  سیل  اریتلکنا و 
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ارتلکنا نم  هانم  سورلا  غلب  سورلا و  یلا  هرامالا  لیم  سکعنا  اذا  هنا  لاحملا  نم  اریتلکنا و  یلا  یناـغفالا  هاـجتالا  ماد  اـم  هماـیقلا  موی 
هذه هوطـس  دییأت  یف  هبغار  ماودلا  یلع  هیزیلکنالا  هموکحلا  اهکالمأ و  یلا  اهقیرط  یف  هرثع  نوکیل  اهلالقتـسا  یلع  هرامالا  یقبت  نأ 
هلمج نم  فیفل  مه  اهناکس  و  اهتوقل ..  ازیزعت  هریل  فلأ  هردق 120  ایونس  ابتار  اهل  عفدت  اذل  ایـسور و  نیعأ  یف  هباهم  نوکتل  هرامالا 

نیذـه نم  لکل  مهنم و  نییبرغلل  مسا  مه  نوتـشوب و  اضیأ و  هناردـلا  مهل  لاقی  مهنم و  نویقرـشلا  مه  نوتخوب و  ناعون  مه  لـئابق و 
هیبرغلا ههجلا  نم  دونهلاـب و  هیقرـشلا  ههجلا  نم  اوطلتخا  مهنأ  ـالا  یناریا  یقیقحلا  یناـغفالا  لـسنلا  لـصأ  مهب و  هصاـخ  هغل  نیعوـنلا 

ناتلیبق و هیقرشلا  لئابقلا  نم  زاتمملا  هیلع و  لوعی  ساسأ  اذهل  سیل  نکل  هرشعلا و  لیئارسا  طابـسال  مهـسفنأ  نوبـسنی  مه  سرفلاب و 
سنجلا نم  تسیلف  هیقیقحلا  ناتـسناغفالا  دودـح  ءارو  هیبرغلا  ههجلا  یف  همیقملا  هرازه  هلیبق  امأ  هجلع و  هلیبق  يزفـسوج و  هلیبق  اـمه 

سفن فلأ  وحن 60  ددـعلا  نم  غلبت  یه  هیعیـش و  اهبهاذـم  هیکرتلا و  نم  عرف  اـهتغل  یناروت و  لـصأ  نم  یه  لـب  حیحـصلا  یناـغفالا 
رثکأ اهددع  هعامجلا و  هنسلا و  لهأ  بهذم  یلع  یه  یناریا و  مهلصأ  نیذلا  نییلـصالا  ناکـسلا  نم  اهناف  هیقیجاطلا  هلیبقلا  فالخب 

كرتلا و نم  اهلصاف  هشابلزقلا  هلیبق  امأ  هصلاخ و  هیـسراف  نوکت  اهتغل  دالبلا و  نم  هفلتخم  تاهج  یف  هقرفتم  یه  همـسن و  فلأ   500
همداقلا هکدنه  هلیبق  هیناغفالا  لئابقلا  نم  همـسن و  فلأ  وحن 200  غلبت  یه  هاش و  ردان  مایأ  نم  دالبلا  هذه  تنطوتـسا  یعیـش  اهبهذم 

سفن و فلأ  وحن 600  نیتلیبقلا  عومجم  ددع  غلبی  ادج و  ءارقف  لصالا و  نولوهجم  مه  هقاجلا و  اهنم  هراجت و  لهأ  یه  دـنهلا و  نم 
فـالتخا عـم  نییناـغفالا  عـیمج  ددـعلا و  اوـلیلق  مه  نمرـالاک و  نیرجاـهملا  نم  مهریغ  هرفکلا و  نکـسیف  یقرـشلا  لامـشلا  یف  اـمأ 

عادـخلا و لایتحالا و  مهبأد  راثلاب و  ذـخالا  نوبحی  مهرثکأ  هاتع  ءایوقأ  هینبلا  دـیدش و  مه  یفئاط و  طابترا  هعماـج و  مهل  مهـسانجأ 
مارکا نودـعی  لب  مرکلا  يأرلاب و  رانئتسالا  طاـشنلا و  هعاجـشلا و  اـضیأ  مهقـالخأ  نم  هیودـبلا و  هشیعلا  تاـقرطلا و  عطق  یف  هبغرلا 

دعب هعیش و  مهنوکل  سرفلا  نوهرکی  هعامجلا و  هنسلا و  لهأ  بهذم  یلع  یمالـسالا  مهدنع  بلاغلا  نیدلا  ضورغلا و  نم  فیـضلا 
مهدنع روهطلا  یف  بادآلا  تأدتبا  يرجهلا  رشاعلا  نرقلا 
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ازرم روهـشملا  دیجملا  رعاشلا  يرجهلا  رـشع  یناثلا  نرقلا  یف  مهئاغبن  نم  سرفلا و  هقیرط  مهرعـش  یف  اوحن  ءارعـش  هدع  مهیف  عبت  و 
دنع دـجوی  رثکأ و  هیملعلاب  اروهـشم  ناک  هنأ  الا  هیناردـلا  هلودـلا  سـسؤم  دـمحأ  اذـک  یلدـبعلا و  هاش  لاـشوخ  يراـصنالا و  ناـخ 

هریخالا رصعالا  یف  ناک  اهبلغأ  روهظ  نکل  هیریسفت و  هیهقف و  هیخیرات و  تافلؤم  هدع  نییناغفالا 

فلأ وحن 40  ملـسلا  یف  اهـشیج  ددع  هحلـسالا و  نم  ثیدح  زرط  نسحأب  حلـسم  مظنم  شیج  اهدـنع  هیرکـسعلا ..  اهتوق  اهـشیج و 
نیعفادم رکاسع  ایاعرلا  رشع  نوکب  یـضقی  يرکـسعلا  اهماظن  لتاقم و  فلأ  یلا 300  هلاصیا  برحلا  هدم  یف  عیطتـست  یه  لتاقم و 

هروصب بورحلا  یف  مادـقإ  هعاجـش و  هلاسب و  لهأ  مه  يدـنهلا و  يزیلکنـالا  ماـظنلا  قسن  یلع  هبترم  هیرکـسعلا  اـهتوق  نطولا و  نع 
برغتستف رکذت 

رـشع یناثلا  نرقلا  طساوأ  یف  هلودلا  هذه  طوقـس  دعب  هیونزغلا و  هلودلا  مایق  یلا  دادغب  ءافلخل  هعـضاخ  دالبلا  هذه  تیقب  اهخیرات .. 
ناخ زکنج  اهیلع  راغأ  نأ  یلا  کلذ  یلع  ترمتـسا  یناغفالا و  يروغ  دـمحم  ناک  اهکولم  لوأ  هیروغلا و  هلودـلل  تعـضخ  دـالیملل 

مجعلا هلودل  تعـضخ  خیراتلا  کلذ  نم  هنـس 912 و  یلا  دالبلا  سفن  نم  ءارمأ  اهالوت  کـنلرومیت  توم  دـعب  مث  هیرجه  هنس 622 
ردان مهعضخأ  هنس 1150  یف  ناهبصأ و  یلع  اولوتسا  ناریا و  یلع  نویناغفالا  رهظتـسا  نیح  هنس 1135  یلا  مهدیب  تیقب  هیوفصلا و 
تناک دنهلا  طوطش  یلا  زیلکنالا  لوصو  لبق  نورق و  هدم  سرفلا  لوغملا و  ناتسناغفأ  هموکح  لوادت  مث  مهدالب  یلع  یلوتسا  هاش و 

کنلرومیت و ناخ و  زکنج  ریبکلا و  يونزغلا  نیکتکبـس  نب  دومحم  ناطلـسلاف  ناتـسناغفأ  نم  یتأت  دـنهلا  لوهـسل  هیبنجالا  تاوزغلا 
اکلم هسفن  ماقأ  سرفلا و  نم  هدالب  ناـخ  دـمحأ  ررح  هنـس 1160  یف  هاش  ردان  هافو  دـعب  قیرطلا و  هذـه  یلع  اعیمج  اوراس  هاش  ردان 
دتما همـسن و  نویلم  وحن 14  یلا  لصو  اهیلاهأ  ددـع  نا  لیق  اـم  یلع  یتح  یقرتلا  دـجملا و  یف  هیاـغ  یلا  هماـیأ  یف  دـالبلا  تلـصوف 
الهأ نکی  مل  هنأ  الا  هاـش  رومیت  هنبا  هفلخ  هنـس 1187 و  یف  یفوت  مث  مهیلع  رهظ  تارهملا و  لتاق  یهلد و  یلا  ناسارخ  نم  کـلملا 

الا هاش  نومیز  هنبا  هفلخ  هنـس 1249 و  یف  هاش  رومیت  یفوت  مث  لئابقلا  نیب  هیلخادـلا  تافالتخالا  تیوق  دالبلا و  ماظن  لتخاف  کلملل 
یه یتلا  زیلکنالا  دصاقم  دعاست  تناک  هتسایس  نأ 
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ناخ دومحم  هناکم  اوسلجأ  هئالیتسا و  یلاـهالا  ضفر  دـالبلا و  تبرخ  کلذـب  هتوخا و  نیب  هنیب و  عازنلا  ماـقف  یلاـهالا  راـکفأ  دـض 
هوخا هثالث  مکح  تحت  ناتـسناغفأ  تفقو  ذئنیح  هناردلا و  هلود  رخآ  ناک  هنـس 1247 و  دومحم  یفوت  مث  هدصاقم  نیب  هنیب و  لوحیل 
روهال عم  برح  یف  لخد  یتح  لیلقلا  الا  ضمی  مل  ماسقالا و  مهأ  یه  یتلا  لباک  یلع  یلوتـساف  دمحم  تسد  مهربکأ  ناک  ثیح  و 

ناغفالا یلع  اهبرح  اریتلکنا  ترهش  هنس 1249  یف  مث  کلذ  یلا  ایسور  مهتکرح  نیذلا  نییناریالا  هاره  هازغ  عم  هیقرـشلا و  ههجلا  نم 
دق ناک  ناتسناغفأ  ءارمأ  دحأ  نا  باجنب و  یف  هلقتـسم  هکلمم  أشنأ  دق  ناک  يذلا  غنـس  تیجن  اهفیلح و  لتاق  دمحم  تسد  نا  هیعدم 

هیدنهلا هیزیلکنالا  اهشویج  اریتلکنا  تقاس  هیرجه  هنسل 1254  هقفاوملا  هیدالیم  هنس 1838  ربمسید )  ) یف مث  اریتلکنا  هیامح  یف  لخد 
يدنج فلأ  اهددـع 12  ناک  دنـسلا و  رهن  هیزیلکنالا  دونجلا  تزاـتجا  هنـس 1255  یف  دنـسلا و  ههج  یلا  نیکنوجرـسلا  هراما  تحت 
دمحم تسدلا  رکاسع  تبره  هنزغ و  یلع  اولوتـسا  نیرهـش  دـعب  مث  راهدـنق  اولخد  لیرقا  یف 24  هعوطتملا و  نم  اـفلأ  و 40  همظنم 

دیب یقب  ماکحالا  ریبدـت  نأ  الا  قئاللا  لافتحالاب  دـالبلا  کـلت  یلع  هاـجوش  هاـشلا  میقأ  سطـسغأ و  رهـش  یف  اـهباوبأ  لـباک  تحتفف 
مل تاناروثلا  نأ  الا  دنهلا  یلا  لسرأ  هیلاتلا و  هنـسلا  نم  ربوتکا  یف  دمحم  تسد  یلع  ضبق  نتنکم و  میلو  ریـسلا  يزیلکنالا  دمتعملا 

نیـسمخ انویلم و  دـنهلا  هنیزخ  فلک  هیناغفالا  دالبلا  یف  زیلکنالا  لولح  نا  ثیح  دالبلا و  ءاحنا  عیمج  نم  هدـیدش  تامواقم  یف  لزت 
هلواحم مزلیف  لدعملا  اذه  یلع  فیراصملا  هموادم  نکمی  هنا ال  ناتـسناغفأ  یف  اهدـمتعم  هیزکرملا  هموکحلا  تغلب  ایونـس  هریل  فلأ 

تاـظفاحملا و تاماکحتـسالا و  لاـمهاب  هیرکـسعلا  هوقلا  تلتخا  ءاـسؤرلا  تاـشاعم  عطق  ـالا  کلذـل  لـیبس  نکی  مل  ثیح  ریفوتلا و 
رـسلا تیب  یلع  یلاـهالا  مجه  لـباک و  یف  همیظع  هروث  تجاـه  هنـس 1257  یف  مث  هینطولا  تاناروثلا  هکوش  هیوق  رمـالا و  برطـضا 

اوذـخأ مث  رکـسعملل  هرواـجملا  نوصحلا  یف  هاـصعلا  لـح  لاـحلا  یف  روکذـملا و  رـسلا  اولتق  هوـبهنف و  يزیلکنـالا  سنرب  ردنـسکلا 
حلصلا و طورش  تدقع  هیلاتلا  هنـسلا  یف  نتنکم و  لتق  اهئانثا  یف  یف و  تارباخملا و  تلـصتا  رئاخذلا و  هنوؤملا و  هیف  يذلا  نصحلا 

( لوأ مجنم  - 43  ) تامهملا نم  دالبلا  کلت  یف  هلام  لک  ملسی  اظهاب و  اغلبم  عفدی  دالبلا و  نم  جرخی  زیلکنالا  نأ  اهتلمج  نم  ناک 
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ناک دونجلا و  نم  هعم  یقب  امب  زیلکنالا  جرخ  هلیلق  هدم  دعب  مهجورخ و  نیح  یلا  مهنوص  زیلکنالا و  هیامحب  ءاسؤرلا  دهعت  دازلا و  و 
اوعقو الا و  نامزلا  نم  لیلق  ضمی  مل  دازلا و  هلق  عم  جـلثلا  دربلا و  هدـش  یف  مهریـسم  ناک  عوطتم و  فلأ  يدنج و 12  مهددع 500 
مهنم قبی  مل  الا و  لباک  درک  ربعم  اوغلب  امف  تاـعفترملا  سؤر  نم  عیلاـقملاب  مهنوبرـضی  نویناـغفالا  کـلذ  عم  ناـک  ضارمـالا و  یف 

روتکدـلا یمـسی  دـحاو  يزیلکنا  يوس  دابا  لالج  یلا  مهنم  لصی  مل  كولودـغج و  لخدـم  دـنع  هیقبلا  تطقـس  مث  رفن  يوس 200 
هنم بلطف  دابا  لالج  یلع  هیلوتـسم  لیـس  هقرف  تناک  رـسالا و  هلاح  یف  مهدنع  اوقب  نییناغفالا و  دـیب  داوقلا  نم  ریثک  عقو  نودـیرب و 
امأ هعفادملل و  رطـضا  یباف و  میلـستلا  هنم  بلط  راهدـنق  یف  طون  هقرف  کلذـک  هعـضوم و  نع  هناکما  ردـق  عفاد  لبقی و  ملف  میلـستلا 

دونجلا هدجنل  رکاسعلا  عمجب  اورـشاب  لباکب  لح  ام  دودحلا  یلع  نیمیقملا  هیزیلکنالا  شویجلا  غلب  امل  نیرئاثلا و  دـیب  تطقـسف  هنزغ 
یلع روکذملا  دئاقلا  یلوتسا  اهسفن  هنـسلا  یف  سرام  رهـش  یف  كّولب و  لارنجلا  یلا  هدایقلا  تهجو  ناتـسناغفأ و  یف  یتلا  هیزیلکنالا 
دعب كولب  رکاسع  تلصو  ربمتبـس  یف 13  نییناغفالا و  رـسک  دـق  ناک  الیـس  نأ  الا  دابأ  لـالج  یف  الیـس  هدـجنل  مدـقت  ربیخ و  ربعم 
هلمج اولتق  لباک و  یلع  اولوتـسا  دیدش  لاتق  دعب  هنزغ و  یلع  یلوتـسا  نأ  دعب  طون  هعم  دحتا  لباک و  راوسأ  تحت  هدـیدش  كراعم 

یلوملا مکاحلا  هاجوش  هاشلا  ناک  دـنهلا و  نیدـصاق  لباک  نم  زیلکنالا  جرخ  ربوتکا  یف 12  مث  اهقاوسأ  ضعب  اوبرخ  یلاـهالا و  نم 
نم مکاح  هماقا  نع  اوزجع  اوباخ و  لب  زیلکنالا  لبق  نم  هینوناق  هموکح  قبی  مل  نییناغفالا و  ءاسؤرلا  ضعب  هلتق  دـق  زیلکنالا  لـبق  نم 
نم ذقنمک  رورسلاب  یلاهالا  هلباق  لباک  یلا  لصو  املف  زیلکنالا  دیب  اریسأ  ناک  يذلا  دمحم  تسد  نانع  قلطأ  ناتـسناغفأ و  یف  مهلبق 

رطـضاف باجنب  یف  لقالقلا  جیه  هخیـسلا و  لئابق  هبزح  عم  هروثلا  روذب  ثب  یف  عرـش  هدـم  دـعب  ناتـسناغفالا و  یلع  زیلکنالا  ناودـع 
عم دمحم  تسدلا  بره  نویناغفالا و  مهدجنی  مل  هخیسلا و  زیلکنالا  رسک  هدیدش  بورح  دعب  تاناروثلا و  کلت  دامخا  یلا  زیلکنالا 
ناک دالبلا و  نم  یبونجلا  مسقلا  راهدنق و  یلع  یلوتسا  كانه و  هناطلس  دطو  خلب و  یلا  لصو  مث  دنسلا  ادصاق  هلاجر  نم  فلأ   16

دمحم رای  توم  دعب  مث  عافد  موجه و  هدهاعم  زیلکنالا  عم  دقع  هرمأ  مکحتسا  نأ  دعب  هنس 1272 و  یف  کلذ 
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کلتل اناطلـس  دـمحأ  هماقا  هارهل و  مهئالخا  یلا  رمالا  یـضفأ  مهتبراحم و  یف  لخدـف  سرفلا  هبراـحمل  زیلکنـالا  هکرح  هاره  مکاـح 
رهظتـسا زیلکنالا  هدعاسمب  سرفلا و  دمحم و  تسد  نیب  هدـیدش  برح  تبـشتنا  هنـس 1280  یف  مث  هنـس 1279  کلذ  ناک  دالبلا و 

دعب یلع و  ریش  هنبا  هفلخ  دمحم و  تسدلا  یفوت  هروکذملا  هنسلا  یف  هنیدملا و  کلت  یلع  یلوتسا  هاره و  ناطلس  یلع  دمحم  تسد 
یـضرم ریغ  ناک  ثیح  زیلکنالاب و  ناعتـساف  هفالخلا  یلع  هدـیدش  هعزانم  هتوخأ  دـالوأ  هتوخا و  نیب  هنیب و  عقو  هریـصق  هدـمب  هتیلوت 
اظفاحم روکذملا  یلع  ریـش  نب  ناخ  بوقعی  ناک  هلدب و  ناخ  لضفأ  هاخأ  اوعـضو  هفلاحملا  یلع  نیمأ  ریغ  زیلکنالا و  دـنع  هسایـسلا 
یلوتسا لجر و  فلأ  نم 17  افلؤم  اشیج  یلع  ریـش  عمج  مث  هل  هدـجن  لسرأ  کلذ و  هئاس  هیبأ  ربخ  هغلب  اـملف  هاره  یف  هتطلـس  یلع 
یـشخت هیزیلکنالا  هموکحلا  تناک  امل  نمحرلا و  دبع  هیخأ  نبا  ناخ و  مزاع  هیخأ  یلع  هنزغ  یف  رهظتـسا  هدم  دـعب  مث  راهدـنق  یلع 
هتفرتعا یلع و  ریـش  هدعاسم  یلع  تمزع  دنهلل  هیدضلا  اهـضارغال  هاره  یلع  سرفلا  هدایـس  دادـتما  اهدـصاقم  نم  ناک  ثیح  ایـسور 

ریـش قفتا  هدم  دعب  مث  ردقت  ملف  هسایـس  لکب  دالبلا  هذه  نیب  تاناروثلا  هلازا  داحتالا و  عاقیا  تلواح  دـق  ناتـسناغفال و  ایعرـش  اکلم 
هماقا دصق  هاره و  یلع  یلوتسا  مث  نایروغ  نصح  یلع  یلوتـسا  بوقعی و  هنبا  ماقف  هنع  افلخ  واج  هّللا  دبع  یناثلا  هنبا  هماقا  یلع  یلع 

یلا لصو  هنس 1295  یف  مث  هاره  یلع  امکاح  بوقعی  لعج  احلاصتف و  هیبأ  نیب  هنیب و  حلصلاب  زیلکنالا  طسوتف  هیبأ  عم  هلیوط  برح 
هدعاق یلا  هیزیلکنا  هرافـس  میدقت  بلطی  یلع  ریـش  یلا  دنهلا  یلاو  بتک  زیلکنالا و  ردـص  یف  هریغلا  تکرحتف  هیـسور  هرافـس  لباک 
تحت رواشب  نم  هرافـسلا  تجرخف  باوجلا  دورو  لبق  اهلاسرا  هلفاح و  هرافـس  فیلأت  یلع  روکذملا  یلاولا  مزعف  هباوج  أطباف  هرامالا 

ملف ریـسملا  یف  اهتـضراعم  مدع  هموکحلا  نم  بلطیل  دجـسم  یلع  یلا  اهئاسؤر  دـحأ  يرانیفاک  اهمدـقتف  نیلربمـش  لیفنرـسلا  هسآر 
املف قیرطلا  یلع  هفرشملا  تاعفترملا  یف  هرکاسع  رشن  عجرت و  مل  نا  اهتضراعمب  هرذنأ  مدقتلاب و  هروکذملا  هنیدملا  بئان  اهل  حمسی 

موختلا و دـنع  اهرکاسع  عمجت  هیدـنهلا  هموکحلا  تذـخأ  تعجرف و  رواشی  یلا  عوجرلاب  هرافـسلا  رمأ  دـنهلا  یلاو  یلا  ربخلا  لـصو 
دنهلا یلاو  یلا  ریمالا  نم  اریرحت  هعم  ذخأ  جرخف و  اهنم  جورخلاب  لباک  یف  ینطولا  اهلیکو  ترمأ 
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یـضقنا مث  اموی  نیرـشع  باوجلا  یف  هلمهأ  هدسفأ و  ام  حالـصا  هیف  بلطی  اغالب  هل  لسرأ  ناسحتـسا و  عقوم  هدنع  عقی  مل  هذـخأف و 
الوأ تلوتـساف  دحأ  نم  همواقم  نودب  ناتـسناغفالا  موخت  تزاتجا  هیزیلکنالا و  رکاسعلا  تمدـقتف  باوجلا  عجری  مل  نیعملا و  لجالا 

دونجلا ترشتنا  املف  قاجخ  قیـضم  یلع  مث  نادرغ  رتوش  قیـضم  یلع  مث  دابا  لالج  یلع  مث  راویب  قیـضم  یلع  مث  دجـسم  یلع  یلع 
هیسورلا هرافسلا  عم  ناتسکرت  یلا  یلع  ریش  بره  اهل  رصنلا  هفک  تحجر  هیناغفالا و  رکاسعلا  یلع  ترهظتـسا  دالبلا و  یف  هیزیلکنالا 

اهسفن هنـسلا  یف  مث  حلفی  مل  هنکل  اهکلاس و  هوبأ  ناک  یتلا  هیبرحلا  هطخلا  یلع  مواد  کلملا و  مامز  هولو  ناخ و  بوقعی  هنباب  یتأ  و 
ناخ و دمحأ  هیخأ  نبا  ناخ و  میهاربا  هیخأ  ناخ و  بوقعی  نیب  هرامالا  یلع  عازنلا  عقوف  دـیدش  ضرمب  دنقـشات  یف  یلع  ریـش  یفوت 

هداقتعال حلـصلا  رمأ  یف  زیلکنالا  هرباخم  یف  ذخأ  هفالخلا و  مامز  یلوت  ناخ و  بوقعی  بزح  رهظ  هلئاه  محالم  مهنیب  يرج  نأ  دعب 
دقع هرکاذملا  دعب  هحلاصملا و  یف  هبغرلا  دیزم  دـنهلا  یلاول  رهظأ  زیلکنالا و  رکـسعم  یلا  هسفنب  هجوت  مث  هعفادـملا  نع  دالبلا  زجع 
مدـع ناتـسناغفالا و  ایاعر  عیمج  نع  وفعلا  .نیتدـهاعتملا و  نیتلودـلا  نیب  هقادـصلا  مالـسلا و  تاـبث  یه  هیتـآلا و  طورـشلاب  حلـصلا 
نییعت .دالبلا و  یلع  أرطت  یتلا  تایدـعتلا  عفد  یلع  ریمـالا  هدـعاسم  .اریتلکنا و  هروشم  بسحب  هیبنجـالا  حـلاصملا  هرادأ  .مهتبقاـعم و 

تایرومأمب ماـیقلل  هیناـغفالا  موختلا  یلا  هیزیلکنا  ءـالکو  لاـسرا  یف  قح  هل  نوکی  فاـک و  سرح  عم  لـباک  یف  میقی  يزیلکنا  ریفس 
.هصاخ

هیناـغفالا و موـختلا  دـیدحتل  هطلتخم  هـنجل  فیلأـت  اـضیأ  ررقت  مـهمارکا و  هتراـمأ و  یف  اریتـلکنا  ءـالکو  هـینمأ  ریمـألا  نمـضی  نأ  و 
.زیلکنالا و دی  یف  یتشم  ربیخ و  قیضم  ءاقب  .اهنم و  ضعب  ادع  هرامالا  یلا  زیلکنالا  اهیلع  یلوتـسا  یتلا  یـضارالا  عاجرا  هیزیلکنالا و 

یلا رمالا  ردص  هدهاعملا  هذه  عیقوت  مامت  دعب  یسور و  لایر  فلأ  غلبم 600  ایونس  یطعی  هدهاعملا  طورش  عیمج  ریمالا  ذفنأ  اذا  هنا 
هـسائر تحت  لباک  یلا  هیزیلکنا  هرافـس  دـنهلا  یلاو  لسرأ  هدـیدجلا و  موختلا  ءاروام  یلا  دالبلا  نع  ءـالجنالاب  هیزیلکنـالا  رکاـسعلا 

نم عیمج  اهـسیئر و  تلتقف  هیزیلکنـالا  هرافـسلا  یلع  تضقنا  ریمـالا و  یلع  هدـعاقلا  هیماـح  تجرخ  هزیجو  هدـم  دـعب  مث  يراـینفاک 
لیلق ضمی  مل  اوجام و  زیلکنالا و  جاه  ربخلا  رشتنا  املف  اهئاضعأ  نم  تدجو 
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تاـکرحلا تهجو  لـباک و  یلع  ستربور  لارنجلا  فـحز  نادرغ و  رتوـش  قیـضم  ههج  نم  ناتـسناغفأ  یلع  مهدوـنج  تفحز  ـالا و 
نم لصح  ام  ناب  هربخی  دـئاقلا  یلا  لسراف  ناخ  بوقعی  ریمالا  اـمأ  داـیدزا  یف  لزت  مل  لـباک  یف  هنتفلا  داـبا و  لـالج  یلا  هیرکـسعلا 
نأ الا  هعابتأ  نم  هلمج  وه و  هورـصح  هاصعلا  نأل  نکمتی  ملف  هرافـسلا  ذاقنا  یف  هدهج  لک  لذب  هنا  هتفرعم و  هملع و ال  ریغب  يدعتلا 

عیمج تلتقف  هاره  یف  هیناغفالا  دونجلا  تراث  کلذ  ءانثأ  یف  کلذ و  یلع  ناهربلا  تبلط  کلذ و  یف  هقدصت  مل  هیزیلکنالا  هموکحلا 
نهرب زیلکنالا و  رکسعم  یلا  هتناطب  هنبا و  هعم  ناخ و  بوقعی  ریمالا  لصو  اهسفن  هدملا  یف  مث  هیرکـسعلا  هیندملا و  هموکحلا  ءاضعأ 
کلت یف  نؤملا و  رئاخذـلا و  لقن  یف  هدـعاسملاب  مهدـعو  هرافـسلا و  لتق  یف  هاـصعلا  عم  هکارتشا  مدـع  مهعم و  هتقادـص  ءاـقب  یلع 

ستربور لارنجلا  ناک  ثیح  اهنع  هعفادملل  لباک  یف  نوعمجتی  دالبلا و  یف  هرـشتنملا  زیلکنالا  قرف  یلع  مجهت  هاصعلا  تناک  هدـملا 
هرادالا تحت  اهلک  دالبلا  ناـب  اونلعأ  عفادـم و  اومنغ 110  لباک و  هنیدـم  يزیلکنالا  شیجلا  لخد  هدـم  دـعب  مث  لـباک  یلع  فحزی 

نوصحلا لقاعملا و  عیمج  اومدـه  بلطی و  اـمم  رثکأـب  يزاـجی  هرافـسلا  حـبذ  بنذ  اوفرتقا  نیذـلا  هاـصعلا  رهطأ  نم  نا  هیرکـسعلا و 
لعج هرامالا و  نع  لزنت  هدـم  دـعب  هنا  الا  مهعم  ناک  ناـخ  بوقعی  ریمـالا  حالـسلا و  عیب  نم  یلع  اـمراص  اـصاصق  عضو  هیناـغفالا و 

مهوذخأ و هروثلا و  هذه  یف  تایانجلا  باحـصأ  یلع  اولـصحتسا  هیزیلکنا و  هیالوک  ناغفأ  تسمأ  لباک و  یلع  امکاح  لیه  لارنجلا 
ناخ بوقعی  امأ  مهتاداع  مهنید و  مارتحا  رمألا و  ماظتناب  مهورـشب  نیقابلل و  نامالاب  اونلعأ  نیقابلا و  اولتق  مهرابک و  نم  هعبرأ  اوقنش 
عیمج فرص  روبرش و  یف  نجـس  ذخاف و  کلذ  یف  هتمهت  يوقی  ام  رهظ  هیزیلکنالا  هرافـسلا  حبذ  یف  هکارتشا  نم  هتئربت  دعب  هنا  وهف 

نم روکذملا  ریمالا  هرهظأ  ام  هلمج  نم  ظفحلا و  تحت  دنهلا  یلا  کلذ  دـعب  لسرأ  مث  سرحلا  هیلع  میقأ  مهنم و  هعبرأ  ادـع  همـشح 
مث هریل  فلأ  يواسی 80  ام  رهاوجلا  دوقنلا و  نم  دـجوف  هلحم  رفتحاـف  تاـهجلا  ضعب  یف  نیفد  لاـم  یلع  هلد  هنا  لارنجلا  ءاـضرتسا 

حیـصف مادقالا  يوق  هتعاجـش  هتلاسبب و  روهـشم  وه  هنـس 1297 و  ماکحالا  مامز  ملتـسا  يذلا  ناخ  نمحرلا  دـبع  ریمالا  هلدـب  بصن 
هّللا بیبح  هدلو  هلدب  میقأ  یفوت و  مث  نیهاربلا  ججحلا و  هماقا  هباطخلا و  یلع  سانلا  ردقأ  نم  هرابعلا 
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نآلا اهریمأ  وه  ناخ و 

[ ونیّلفأ ]

یلا یلوبان  نم  الیم  هفاسم 28  یلع  ایلاطیا  یبونج  یف  هنیـصح  هنیدم  واو * هرخآ  نونلا  مض  اددشم و  هثلاث  هیناث و  رـسک  هلوأ و  حتفب 
يذلا قدنبلاب  هروهشم  یه  هلیمج و  هینبأ  هدع  اهب  مدق  رحبلا 100  حطس  نع  اهحطس  عافترا  سفن و  فلأ  اهناکس 15  ددع  قرشلا .. 

هیلصالا اهملاعم  تریغف  لزالز  هلمج  اهیلع  تلاوت  دق  تاجوسنم و  هدع  اهب  بوبحلا و  انتسکلا و  اهراوج و  یف  تبنی 

[ نوریفأ ]

اهتحاسم 3375 همیدقلا ..  هنایغ  هیالو  نم  مسق  اسنرف و  یف  هیالو  نون * هرخآ  هعبـشملا  ءارلا  مض  ادودمم و  هیناث  رـسک  هلوأ و  حـتفب 
زوللا انتسکلا و  بوبحلا و  اهتالوصحم  نم  .هیلبج و  دالب  یه  ولرهن و  نوریفأ و  رهن  اهقشی  اسفن  اهناکس 23730  ددع  و  اعبرم ..  الیم 
محفلا نومتنالا و  بشلا و  تیربکلا و  هضفلا و  صاصرلا و  دـیدحلا و  ساحنلا و  اـهنداعم  نم  .رخاـف و  نبج  اـهب  عنـصی  هاـمکلا و  و 

هشمقالا و عاونأ  اضیأ  اهیف  عنـصی  طاشنلا و  مدـق  یلع  راج  اـهیف  بشلا  جارختـسا  هیندـعم و  هاـیم  هلمج  اـهب  کـلذ و  ریغ  يرجحلا و 
هیرق هیحان و 278  نیعبرأ  نینثا و  یلا  هیالولا  هذه  مسقنت 

[ الیفأ ]

رهن یلع  هعقاو  یه  اهناکس 7000 و  ددع  اینابسا ..  یف  اهمساب  هیالو  هبصق  فلأ * هرخآ  ماللا  حتف  ادودمم و  هیناث  رـسک  هلوأ و  حتفب 
 .. هنیصح هعلق  اهل  جاربأ و  تاذ  هعینم  راوسأب  هطاحم  یه  یبرغلا و  لامشلا  یبرغ  یلا  دیردم  نم  الیم  هفاسم 53  یلع  اجادا 

یشاوملا و هیبرت  اهیلاهأ  لغش  مهأ  هباصخلا و  هریثک  هیلامشلا  اهتهج  176 و  اهناکس 769 ، ددع  اعبرم و  الیم  هیالولا 2981  هحاسم  و 
طاطحنالا و یف  هذـخآ  نآلا  اهنأ  الا  ءانغ  هیمهأ و  تاذ  تناـک  نینرق  یـضم  نم  یه  اـجادالا و  هکربلا و  اـمه  ناـمیظع و  نارهن  اـهب 

فوصلا اهلیصاحم  مظعأ 

[ نونیفأ ]

هفـضلا یلع  اسنرف  نم  یقرـشلا  بونجلا  یف  هعقاو  هریهـش  همیدق  هنیدم  نون * هرخآ  هدودـمملا  نونلا  مض  هیناث و  رـسک  هلوأ و  حـتفب 
یلا ایلیسرم  نع  الیم  یقرـشلا و 53  بونجلا  یبونج  یلا  سیراب  نع  ـالیم  دعبت 365  ادج  بصخم  لهـس  یف  نورلا  رهن  نم  يرـسیلا 

روکذملا رهنلا  یلع  اهل  سفنأ و  اهناکس 326307  ددع  یبرغلا ..  لامشلا  یلامش 
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یلع 73000 هیوتحملا  هریهـشلا  هبتکملا  اهتینبأ  هلمج  نم  هیعانـص و  هیملع و  هلیمج  هینبأ  هلمج  اـهیف  لاـمجلا و  هیاـغ  یف  قلعم  رـسج 
رثکأ هیـساحن و  هیدـیدح و  هیریرح و  لماعم  اهب  لیمج و  حـسرم  یتابن و  ناتـسب  اهیف  دـیلاوملا و  راثآلا و  عطقل  عماجم  اهیف  دـلجم و 

مث نویدنغربلا  اهذخأ  مث  نیینامورلا  دی  یف  اقباس  تناک  .یمارم  جاربأ و  اهل  همکحم و  راوسأ  اهب  لکشلا  هیضیب  یه  هنـسح و  اهتینبأ 
تاوابابلل و انطوم  تراص  مث  هینامرجلا  هیروطاربمالا  هیامح  تحت  هیروهمج  تلعج  يدـیأ  هلمج  اهتبوانت  نأ  دـعب  نویطوقلا و  اهحتف 

هلیوط هبراحم  دعب  اسنرف  اهتصلختسا  اهیف  هیرجه و  هنس 1206  یلا  مهل  انطوم  لزت  مل 

[ راصح هرق  نویفأ  ]

نم قئاـقد  عبرأ  هجرد و  یف 28  راکدـنوادخ  هیالو  نم  راصح  هرق  ءاول  هبـصق  لوطانالا و  یف  هنیدـم  ءادوسلا * نویفـالا  هعلق  اـهانعم 
هیهاتوک نع  ارتمولیک  قرشلا و 70  یلا  ارتمولیک  ریمزأ 280  نع  دعبت  یلامـشلا  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 16  یقرشلا و 38  لوطلا 
نوملسم مهرثکأ  سفن  فلأ  اهناکس 50000  ددع  و  وص ..  هرقأ  رهن  برق  ضرالا  نم  عفترم  یلع  هعقاو  یقرشلا  بونجلا  یبونج  یلا 

ام غلب  دق  نویفالا و  یف  اصوصخ  هعساو  اهتراجت  هحلسالا و  هعانص  دابللا و  طسبلاک و  هیفوصلا  هجـسنالا  مهتعانـص  نمرأ و  نوقابلا  و 
مث یقوجلسلا  نیدلا  ءالع  اهرمع  تبرخ و  مث  هیروس  کلم  ریتوس  سوخیطنأ  وه  اهسسأ  نم  لوأ  هقأ و  فالآ  وحن 10  هنم  اهیف  عابی 

نامثع لآ  دج  يزاغلا  نامثع  ناطلسلل  اعاطقأ  اهلعج 

( امهیلی ام  فاقلا و  هزمهلا و  باب  )

[ هجقأ ]

رودروب ءاول  نم  جاغأ  هرقأ  ءاضق  یف  هیرق  مسا  ضیبم * اهانعم  هطوبرم  ءات  هرخآ  هیـسرافلا  میجلا  حتف  فاقلا و  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
هثالث ارحب و  الیم  دعبت 13  نوزبارط  ءاضق  یف  اهمساب  هیحان  هبـصق  دابأ  هجقأ  و  یلاهالا * نم  هلمج  تویب و  هدع  اهیف  هینوق  هیالو  یف 

نیکاکد و نزاخم و  تاناح و  هلمج  عماوج و  هسمخ  اهب  هیمالـسا و  سرادـم  بتاـکم و  هلمج  اـهب  نوزبارط  هنیدـم  نع  ارب  تاـعاس 
یلع يوتحتف  اهتیحان  امأ  و  اتیب ..  سئانک و 465 
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نم مورلا 2833 و  نـم  نیملـسملا 1330 و  نم  اهروکذ  ددـع  نمرالا و  ماورالل و  یقابلا  نیملـسملل و  اهبلغأ  اـتیب  هـیرق و 4331   93
هیحان يرق  نم  نآلا  هچقأ  و  یلاهالا * نم  هدـعو  تویب  هلمج  اهب  هینوق  ءاول  نم  ریقزوب  ءاـضق  يرق  نم  ناروأ  هچقأ  و  نمرالا 1532 *

ءاول نم  شاق  ءاضق  سفن  يرق  نم  ینبا  هچقأ  و  ناکـسلا * نم  نیتئام  اتیب و  نیتس  وحن  اهب  هینوق  ءاول  نم  مداخ  ءاضقل  هعباـتلا  غاـطالا 
ءاول نم  هیقذاللا  ءاضقل  هعباتلا  ریاـب  هیحاـن  يرق  نم  ریاـب  هجقأ  و  ناکـسلا * نم  هلمج  تویب و  هدـع  اـهب  اـضیأ  هینوق  هیـالو  یف  هنکت 

اهتویب ءاضقلا  سأر  نع  تاعاس  دعبت 8  هینوق  ءاول  نم  ریقزوب  ءاضق  يرق  نم  هیرق  راکیب  هجقأ  و  تویب * هدع  اهب  هیروس  یف  سلبارط 
ءاول نم  بوکر  وأ  ءاضق  يرق  نم  هیرقراش  هجقأ  و  ردـنیم * رهن  یف  بصی  لوطانالا  یف  رهن  ياـچ  هجقأ  و  هئاـمعبرأ * اهـسوفن  82 و 
یلع هینوق  ءاول  یف  هدلب  رهـش  هجقأ  و  سفن * وحن 300  اهسوفن  اهتویب 97 و  ءاضقلا  سأر  نع  نیتعاس  دـعبت  هینوق  هیالو  یف  هدـکیف 
رحب یلع  هدـیلب  یه  ءادـفلا  وبأ  لاق  ناـمرک ..  هچقأ  و  ناـمرق * هنیدـم  نم  یقرـشلا  لامـشلا  یلا  یه  وص و  هجلزق  رهن  یف  بصی  رهن 
هجقأ و  ولرط * رهن  رحبلا  یف  اـهنم  برقلاـب  بصی  ضرـالا و  نم  وتـسم  یف  یه  اـموی و  امهنیب 15  ناـمرک  يراـص  یبرغ  یلا  شطبت 

هـجقأ و و  سفن * اهسوفن 500  اهتویب 130 و  ءاضقلا  سأر  نع  نیتعاس  دـعبت  هینوق  ءاول  سفن  یف  يرهـش  يدیـس  ءاضق  یف  هبـصقرل 
ناکسلا نم  هلمج  تویب و  هدع  اهب  هینوق  هیالو  یف  رودروب  ءاول  نم  ینفت  ءاضقل  هعباتلا  رمک  هیحان  يرق  نم  هیرق  نالیر 

[ عرقأ ]

وه هیرـصنلا و  لابجب  لصتی  صاعلا و  رهن  یبونج  نم  ئدـتبی  هیروس  یف  خـماش  لبج  اـضیأ  وه  یناتـسبلا  لاـق  و  لـصالا ..  یف  هرکذ 
امل ریثالا و  نبا  لاق  هیریصنلا ..  نمرالا و  دارکالا و  نامکرتلا و  نم  موق  اهنکسی  عرازم  يرق و  ضعب  هیف  هیکاطنأ  هنیدم  یلع  فرـشم 

خسرف و یلع  رهن  اهنم  راغ  مویلا و  کلذ  رحبلا  جاه  رحبلا و  یف  طقـس  عرقالا و  اهلبج  عطقت  هیرجه  هنس 235  هیکاطنأب  هلزلزلا  تناک 
ینامور دئاق  مساب  سویـساک  امیدـق  لبجلا  اذـه  مسا  ناک  .اجرب و  نوعـست  فین و  هنیدـملا  روس  نم  راد و  مویلا 1500  کلذ  طـقس 

هیروس حتاف  وه  ناک  امبر 

[ نمرقا ]

دالب نم  زاجحلاب  عضوم  وه * اضیأ  یناتسبلا  لاق  و  لصالا ..  یف  هرکذ 
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ورمع نب  ورمع  نا  هببـس  نرقأ و  مویب  فرعی  سبع  میمت و  نیب  موی  هیف  مهل  لایمأ  هتـس  هفحجلا  نیب  هنیب و  رمحالا  رحبلا  برق  برعلا 
هقحل یبسلا و  نم  هیراجب  ینتبا  لزن و  نرقأ  هینث  لفـسأ  ناک  یتح  داع  مهیبس و  قاتـسا  مهلبإ و  ذخأف  سبع  ینب  ازغ  یمیمتلا  سدـع 

ریرج یعنف  یبسلا  همینغلا و  سبع  ونبدرتسا  هلظنح و  هنبا  ارمع و  یـسبعلا  دایز  نب  سراوفلا  سنأ  لـتقف  ادـیدش  ـالاتق  اولتتقاـف  بلطلا 
لاقف کلذ  مراد  ینب  یلع 

اعفای ناک  ذا  لوتقملا  هلظنح  نرقأ و  هقرب  موی  ارمع  نوسنتأ 

هوکلس يذلا  لبجلا  نم  اوطقسف  اهریغ  اوکلس  مهدوع و  یف  قیرطلا  هینثا  أطخأ و  دق  هعم  نم  وه و  ناک  صربأ و  علـسأ  ورمع  ناک  و 
هرتنع لوقی  کلذ  یف  هدش و  اوقلف 

برشمل نیحتنی  ریط  بئاصعهراص  قم و  موی  ایارسلا  نأک 

بوصتم قلاح  نم  مهرّوهتاهئافشل  اند  وأ  ینم  سفنلا  یفش 

ّبلسم حون  طسو  ورمع  بتارم  مقت  مل  تومأ و  نأ  یشخأ  تنک  دق  و 

[ اینانرقأ ]

یف هریغـص  هیالو  فلأ * هرخآ  ءایلا  حتف  هیناثلا و  نونلا  ناکـسا  هدودـمملا و  نونلا  حـتف  ءارلا و  ناکـسا  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
اخسرف اهلوط 15  اینویا ..  رحب  ابرغ  ابونج و  ایلوطیأ و  اقرش  ایکاربأ و  جیلخ  الامش  اهدحب  همیدقلا  نانویلا  هکلمم  نم  یبرغلا  لحاسلا 
اهماکآ هدـیج و  اهیعارم  تاریحب و  هدـع  اهب  هیلبج  دـلب  یه  سوماتوب و  رهن  اهنم  رهنأ  هلمج  اـهیوری  خـسارف  یلا 6  نم 5  اهـضرع  و 

اهنم نداعم  هلمج  اهب  هلمهم و  اهنکل  هبصخ  اهیـضارأ  اسفن و  اهناکس 121693  ددع  اعبرم و  الیم  اهتحاسم 3034  و  تاباغلا ..  هریثک 
هلودلا تحتتفا  امل  هینامورلا و  هیئاخا  یلا  تمـض  هیدالیم  هنـس 146  یف  نامورلا و  يدیأب  اقباس  تناک  یندعملا و  محفلا  تیربکلا و 

نانویلا تایالو  يدحا  ایلوطیأ  عم  نآلا  یه  یلیا و  مور  هلایاب  اهتقحلا  هینیطنطسقلا  هینامثعلا 

( امهیلی ام  فاکلا و  هزمهلا و  باب  )

[ هناطبکأ ]

( لوأ مجنم  - 44  ) نونلا هدودمملا و  ءاطلا  هدحوملا و  ءابلا  حتف  هیناث و  ناکسا  هلوأ و  حتفب 
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یه سرفلا و  كولمل  ایفیـصارقم  هیداملا و  هیروطاربمالا  همـصاع  تناک  همیدق  هنیدم  یلوالا  نیتنیدـمل  مسا  وه  هطوبرم * ءات  هرخآ 
لباب نم  یقرـشلا  لامـشلا  رزخلا و  رحب  نم  یبرغلا  بونجلا  یلا  دنولا  لبج  يأ  سطنرأ  لبج  ضیـضح  دـنع  يدام  طساوأ  یف  هعقاو 

کلملا و رـصق  ریخالا  روسلا  یف  سمـشلل و  لکیه  اهب  ناک  رخآلا و  نم  یلعأ  دحاو  لک  راوسأ  هعبـسب  هطاحم  هنیدـملا  هذـه  تناک 
عبارلا ایزمرق و  ثلاثلا  دوسأ و  یناثلا  ضیبأ و  لوالا  یمارم  نول  ناـکف  هفلتخم  ناولأـب  هنولم  هعبـسلا  راوسـالا  یمارم  تناـک  هنئازخ و 

نیثالث و ضرع  یف  اعارذ  نیعبـس  وحن  راوسالا  عافترا  ناک  راوسالا و  جراخ  هینبم  اهلک  تویبلا  اذـکه و  ایناقترب و  سماخلا  قرزأ و 
سیم اریمـس  هکلملا  اهتتأ  امل  مث  جاربالا  ولع  یف  اهباوبأ  تناک  امدق و  نورـشع  اهعبرم  نم  بناج  لک  هحاسم  عارذ  هئام  اهجورب  ولع 

وه دـنولا و  لبج  ءارو  نیعقاولا  رهنلا  هریحبلا و  ءام  اهیلا  تبلجتـسا  ءام  اهیحاوض  یف  اهب و ال  نکی  مل  ثیح  اـیکلم و  ارـصق  اـهب  تنب 
یف تناکف  اهتعلق  امأ  امدـق  اهقمع 40  امدق و  نوسمخ  اهـضرع  هانق  لبجلا  یف  کلذـل  تقرخ  هنیدـملا و  نم  هداتـسا  هفاسم 12  یلع 
نم ناک  هبشخ  ناف  اهمظعأ  هیقرشلا و  ندملا  لمجأ  نم  ناک  مدقتملا و  یکلملا  رـصقلا  ناک  اهنم  برقلاب  ناقتالا و  هناصحلا و  هیاغ 

هفرغ و عاستا  هئانب و  نسحل  بهذلا و  هضفلا و  حئافصب  هقورالا  فوقسلا و  هدمعالا و  حفـصم  ناک  هحئارلا و  بیطلا  زرالا  ورـسلا و 
هنس یف  فیـصلا و  یف  مهل  ارقم  هیداملا  هکلمملا  طوقـس  دعب  سراف  كولم  هراتخا  هئاوه  هدوجو  ههایم  هرثک  هتانج و  هرـضن  هتعاق و 

الیبرا هعقو  یف  ردنکسالا  هجو  نم  سویراد  مزهنا  امل  هنم و  اهذخأ  شروق و  اهیلع  هبلاغف  اهیلع  ایلوتسم  کلملا  سجابتسا  ناک   561
اهنا الا  نویقولـسلا  اهیلع  یلوتـسا  ردنکـسالا  هافو  دعب  مث  ردقت  مئانغ ال  اهنم  منغ  هنیدملا و  لخد  اهیلا و  ردنکـسالا  هعبتف  اهیلا  أجتلا 

اهوعرف و نویثربلا  اهیلع  یلوتسا  امل  مث  اهتورث  تبلس  اهروصق و  تبرخ  اهتینبأ و  تبهن  اهتوهز و  تبک  اهتمرح و  تطقس  مهنمز  یف 
هلیلق هدـمعأ  يوس  نـآلا  اـهنم  قـبی  مل  اـهراثآ و  تیحم  اـهبارخ و  مت  هیـسرافلا  تاـناروثلا  ءاـنثأ  یف  مث  مهتکلممل  همـصاع  اـهولعج 
ناکم یف  اهعقوم  نأ  رهاظلاف  هیناثلا  هناطبکا  امأ  و  هناطبکا ..  عقوم  یف  یه  هیلاحلا  ناذـمه  هنیدـم  نأ  ققحت  دـق  هشوقنم و  هروفحم و 

ضرعلا نم  هقیقد  هجرد و 28  یف 36  نامیلس  تحتب  یمسملا  هبرغتسملا  راثآلا 
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یه اهانغل و  هنیزخلا  هنیدـم  يأ  اکازاغ  وأ  ازاغ  اهنومـسی  نوینانویلا  نوینامورلا و  ناک  یتلا  یه  لوطلا و  نم  قئاـقد  هجرد و 9  و 47 
يدالیملا رشع  سماخلا  نرقلا  وحن  یف  اهبارخ  مت  طاطحنالا و  یف  تذخأ  لوغملا  اهیلع  تاراغلا  نش  نیح  نم 

[ ریدرکأ ]

هفاسم یلع  ریدرکا  هریحب  نم  یبونجلا  فرطلا  یلع  هعقاو  هدلب  ءار * هرخآ  هدودمملا  لادلا  رسک  ءارلا و  ناکـسا  هیناث و  هلوأ و  حتفب 
نم وـحن 3000  تیب و  وحن 800  اهب  هینوق ..  هیالو  نم  دـیمح  ءاول  یف  اهمـساب  ءاضق  هبـصق  یه  هترابـسا و  هنیدـم  نم  تاـعاس  تس 
هتـس وحن  اهناکـس  ددـع  عومجم  حاون و  ثالث  یلع  يوتحی  اهؤاضق  عماوج و  هدـعو  تامامح  هلیمج و  قاوسأ  هلمج  اهب  ناکـسلا و 

ثالث اهـضرع  فصن و  لحارم و  عبرأ  لامـشلا  یلا  بونجلا  نم  اهلوط  لوضانالا  نم  هینوق  هیالو  یف  هریحب  ریدرکا  و  سفن * فـالآ 
یس سین  هطآ  هیناثلا  یس و  هطآ  نایج  اهادحا  یعدت  ناتریزج  اهیف  عرذأ و  هرشع  اهقمع  هیاغ  لحارم و 

[ فوکرکأ ]

لامشلا یلا  دادغب  نم  لایمأ  هعبرأ  هفاسم  یلع  هعقاو  همیدق  راثآ  ءاف * هرخآ  هعبشملا  فاکلا  مض  ءارلا و  ناکـسا  هیناث و  هلوأ و  حتفب 
ضرالا 125 حطس  نع  اهعافترا  مدق و  اهلصأ 400  دنع  اهترادتسا  غلبت  یمره  لکش  یلع  یه  هیوالقسلا و  هعرتلا  هنمیم  یلع  یبرغلا 

یکاّنـس هنیدـم  راثآ  لیق  دورمن و  ندـم  نم  هنیدـم  راثآ  اهنا  لـیق  لـباب  جرب  وأ  دورمن  رـصقب  ههجلا  کـلت  یلاـهأ  دـنع  فرعت  امدـق 
هقیقحلا یلع  فقی  مل  نآلا  یلا  نیلبابلا و  ءانب  نم  هعلق  راثآ  اهنا  لیق  همیدقلا و 

[ سکإ ]

هفاسم 15 یلع  كرا  رهن  یلع  هعقاو  اسنرف  یبونج  نم  نورود  شوب  هیـالو  یف  ءاول  هبـصق  نیـس * هرخآ  هیناـث  ناکـسا  هلوأ و  رـسکب 
هئام یلع  هیوتحم  سیراب  ادعام  اسنرف  بتاکم  نسحأ  نم  هبتکم  اهب  همسن  فلأ  وحن 29  اهناکس  ددع  لامشلا ..  یلا  ایلیسرم  نم  الیم 
هرم هیتیربک  هراح  هایم  اهیحاوض  یف  تاهزتنم و  هدع  اهب  لامجلا و  هیاع  یف  اهقاوسأ  اهتینبأ و  طخ و  باتک  فلأ  رـشع  يدحاو  فلأ 

هجرد یف  اـهترارح  اـهب و  مامحتـسالا  یف  هبغر  رثکأ  ءاـسنلا  تناـک  کلذـل  هنیـسحت و  دـلجلا و  میعنت  اهـصاوخ  نم  نا  لاـقی  معطلا 
زوـللا و رمخلا و  تیزلاـب و  اـهتراجت  تاـجوسنملا و  نطقلا و  ریرحلل و  لـماعم  هلمج  اـهب  اـهتیز و  نـسحب  هروهـشم  یه  نیرـشعلا و 

یف برعلا  اهحتف  دق  نیینامورلا و  مایأ  یف  رابتعا  اهل  ناک  دق  تایولحلا و 
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عساتلا نرقلا  یف  اسنرف  کلم  یف  تلخد  مث  يرجهلا  یناثلا  نرقلا  طساوأ  یف 

[ لاسکإ ]

نم فصن  هعاس و  دـعب  یلع  هیروس  هیالو  یف  هکع  ءاول  نم  هرـصانلا  هیحان  یف  هیرق  نآلا * یه  یناتـسبلا  لاق  و  لصالا ..  یف  اـهرکذ 
یف هروفحم  روبق  هدـع  اـهنم  برقلاـب  رخـصلا و  نم  عفترم  یلع  هینبم  یه  تویب و  هدـع  یلع  يوتحت  یقرـشلا  بوـنجلا  یلا  هرـصانلا 

هیرجح هیطغأ  اهضعبل  روخصلا و 

[ جدربسکا ]

اهناکس ددع  یبرغلا ..  لامـشلا  یبرغ  یلا  ندنل  نم  الیم  هفاسم 17  یلع  هعقاو  اریتلکنا  یف  هنیدـم  هثلاث * هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  مضب 
سرادم هدع  اهب  اریتلکنا و  قاوسأ  مظعأ  اهقاوسأ  نا  لاقی  ءانبلا  هدیج  یه  سفن و  وحن 4000 

[ دروفسکا ]

الیم دعبت 52  هلیمج  همکأ  یلع  هعقاو  اریتلکنا  یف  هنیدم  لاد * هرخآ  ءارلا  ناکسا  هدودمملا و  ءافلا  مض  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  مضب 
هلیمج دعب  نم  اصوصخ  رظنملا  هنـسح  عقوملا  هفیرظ  یه  سفن و  فلأ  وحن 40  اهناکس  ددع  یبرغلا ..  لامـشلا  یبرغ  یلا  ندنل  نع 

هعاس جرب  اهب  روسج و  هدع  امهیلع  نارهن  اهیقسی  هطلبم و  اهقرط  لیم و  یثلث  وحن  اهلوط  هیلاعلاب  یمـسی  قوس  اهتلمج  نم  قاوسالا و 
کنبلل لحم  یقیـسوملل و  راد  ءارقفلل و  یفـشتسم  هیمومع و  تامامح  اناجم و  اهب  أرقی  هبتکم  ءارقلل و  هعاـق  اـهب  هیـسمش و  هعاـس  و 

هیدیدحلا هکسلا  نم  عورف  عرت و  رهنأ و  هلمج  هکلمملا  ندم  یقابب  اهلصی  بوبحلا و  یف  هروصحم  اهتراجت  يریفوتلا و 

[ سوسکا ]

جرخی ایسآ  یبرغ  یف  ریبک  رهن  وه  نوحیج * ایرادومأ و  نآلا  یمسی  نیس و  هرخآ  هدودمملا  نیسلا  مض  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  مضب 
ناتـسناغفأ و نیب  اریخأ  تررقت  یتـلا  موختلا  اـهنم  تـالحم  هلمج  یف  کـلذ  مدـق و  وحن 15600  رحبلا  حطـس  نع  هوـلع  عـفترم  نم 
یبرغلا و لامشلا  یلا  يرجی  مث  هیلامشلا  ناتـسناغفأ  دودح  هنم  فلأتیف  هیبرغلا  ههجلا  یلا  بلاغلا  یف  يرجی  وه  هیقرـشلا و  ناتـستکرت 

ضعب یف  ناتسناغفأ و  نم  یقرشلا  یلامشلا  مسقلا  اراخب و  یقرش  يوری  وه  لیم و  هلوط 1300  و  لارأ ..  رحب  یف  بصی  اراخبب و  رمی 
یتلا بورحلا  ناف  یسایسلا  خیراتلا  یف  هیمهأ  رهنلا  اذهل  هرفقلا و  اویخ  ءارحـص  طسو  یف  هنایرج  ربکأ  نفـسلا و  ریـسا  حلـصی  هتاهج 

ارارم هتلمح  قرشلا  یف  ردنکسالا  اهب  ماق 
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همهم ثداوح  هدع  هرخأتملا  رصعالا  یف  هیداو  یف  رهظ  هیلا و  لوصولا  یلع 

[ موسکأ ]

الامش و قئاقد  سمخ  هجرد و  یف 14  هعقاو  هشبحلا  ضرأ  یف  ادج  همیدق  هنیدم  میم * هرخآ  هدودمملا  نیسلا  مض  نوکـسف و  حتفب 
یلا رانس  نم  ارتم  ولیک  رمحالا و 620  رحبلا  نم  ارتمولیک  هفاسم 187  یلع  اقرش  هقیقد  نیرشع  هعبس و  هجرد و  نیثالث  هینامث و  لوط 

هـسمخ وحن  اهناکـس  ددع  و  مدق ..  رحبلا 7200  حطـس  نع  اهعافترا  بصخ و  ریبک  داو  لخدـم  یلع  براـم  رهن  یلع  هعقاو  قرـشلا 
کلذ یلع  تأی  مل  هنکل  مالسلا  هیلع  میهاربا  اندیس  نمز  یف  ناک  اهئانب  نأ  یلا  اهیلاهأ  نم  نیخرؤملا  ضعب  بهذ  دق  سفن و  فالآ 

سماخلا و نرقلا  یف  ماتلا  ءانغلا  اهیلا  بسنی  ناک  جاعلا و  یف  همهم  هراجت  تاذ  نیینانویلا  نمز  یف  هنیدملا  هذـه  تناک  دـق  لیلدـب و 
هلودـلل تناک  یتلا  هطلـسلا  اهنم  ملعی  هیناـنوی  هباـتک  موسکا  تاـبارخ  یف  اثیدـح  نییفارغجلا  ضعب  فشتکا  دـق  دـالیملل و  سداـسلا 

اذه هسفن  بقل  دـق  هرکذـل و  ادـیلخت  اهماقأ  هیانب  یلع  هباتکلا  هذـه  مقرب  رمأ  سانازیا  اهکلم  نا  هشبحلا و  یلع  هیرـصملا  هینودـکملا 
يرجهلا و عباسلا  نرقلا  یلا  کلملل  همصاع  هحجان و  هلقتسم  موسکا  تیقب  دق  شاجنلا و  شوجن  مهناسلب  كولملا و  کلمب  کلملا 

نآلا یلا  موسکأ و  برخ  دواد و  یلع  رهظتـساف  ینیارغلا  دمحم  علیز  کلم  دواد و  کلملا  نیب  برح  تبـشتنا  هیرجه  هنس 947  یف 
هشبحلا و دنع  سدـقم  میظع  نأش  نآلا  یلا  اهل  همیدـق و  تابارخ  نیب  همئاق  تیب  وحن 600  اهتویب  ددع  و  هطقـسلا ..  هذه  نم  مقت  مل 

هفلتخم تاغلب  تاباتک  اهیلع  همیذق  راثآ  هلمج  اهب 

[ نانکأ ]

هعیبر یبأ  نب  رمع  لاق  هکم  نم  بیرق  داو  نک * عمج  هنأک  نینون  هلوأ و  حتفب 

رّهشملا اذه  نانکأ أ  عفدمباهتیقل  هادغ  تلاق  اهنا  یلع 

مجعتسا ام  مجعم  یف  هلاق 

[ روداوکأ ]

تاجرد و سمخ  یلامـشلا و  ضرعلا  نم  هقیقد  نیـسمخ  هدـحاو و  هجرد  نیب  هعقاو  هیبونجلا  اکیرمأ  یف  هیروهمج  نوکـسف * حـتفب 
الامش اهدحب  .ابرغ  هقیقد  هجرد و 35  هقیقد و 80  هجرد و 52  لوط 69  یبونجلا و  ضرعلا  نم  هقیقد  نیثالث 
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یلا قرـشلا  نم  اهلوط  مظعم  یکیفیـسابلا و  سونایقوالا  ابرغ  وریب و  ابونج  لیزارب و  اقرـش  لیزارب و  هیبمولوکلا و  هدـحتملا  تایالولا 
رئازج هحاسم  عبرم و  لیم  فلأ  اهحطس 252  هحاسم  و  الیم ..  بونجلا 520  یلا  لامشلا  نم  اهضرع  یهتنم  .الیم و  وحن 740  برغلا 
طخلا تحت  اهعوقول  کلذـب  هیروهمجلا  هذـه  تیمـس  ءاوتـسالا  طـخ  هیلونابـسالاب  روداوکأ  ینعم  اـعبرم و  ـالیم  سوغابالاغ 2951 

روکذملا

هعافترا غلبی  اهیف  همق  یلعأ  ایندـلا و  لابج  ممق  یلعأ  نم  اهممق  تاباغلا و  جولثلاب و  هللجم  لابج  اهراشعأ  هعـست  اهتیدوأ ..  اهلابج و 
نآلا یلا  اهنیکارب  نکست  مل  اهلابج  نم  ریثک  امدق و   21422

استاتـسب و وبان و  رهن  اهربکأ  رهنأ  هلمج  هیف  بصت  هیروهمجلا  نم  هیبونجلا  ههجلا  یف  نوزامالا  رهن  اهراهنأ  نم  اهتاریحب ..  اهراهنأ و 
اباب رهن  اهنم  رهنأ  هلمج  هیف  بصی  دوست  اروبمـشل  هرواجملا  لابجلا  نم  جرخت  لوادج  عومجم  نم  فلؤم  وه  لیوک و  ایاوغ  رهن  اهنم 

هریحب اـهربکأ  هریغـص  اـهتاریحب  رحبلا و  یف  اهـضعب  همدـقتملا و  رهنـالا  یف  اهـضعب  بـصی  هریغـص  رهنأ  هـلمج  اـهنم  لود و  رهن و  و 
اهنداـعم بلغأ  هیناـکرب و  داوم  نم  فلؤم  اـهنم  ریثک  هیقامـس و  هیناوسا و  اـهلابج  روخـص  رثـکأ  و  اروباـیما ..  لهـس  یف  اـکوکروغاب 

حلملا تیربکلا و  سینغنملا و  نومتنالا و  نم  لیلق  اهیف  دجوی  قبیزلا و  ایتوتلا و  صاصرلا و  دیدحلا و  ساحنلا و  هضفلا و  بهذـلا و 
یف اریّلیدروک و  یقرش  یف  امک  ماجآلا  تاباغلا و  ریثکلا  میلقالاف  اهتحطـسأ  هئیه  فالتخاب  فلتخم  وه  اهئاوه  و  لورتبلا ..  محفلا و  و 

فلتخی هیبرغلا  هلسلسلا  هیبرغلا و  هیقرـشلا  هلـسلسلا  نیب  عقاولا  ریبکلا  يداولا  یف  ءاوهلا  هبطر و  هراح  هیبرغلا  ههجلا  یلا  هعقاولا  داهولا 
یهتنی نوج و  رهش  یف  ئدتبی  لوالاف  ءاتشلا  فیـصلا و  نالـصف  الا  كانه  هنـسلل  سیل  لابجلا و  نم  اهبرق  لوهـسلا و  عافترا  بسحب 

جـلثلا و دربلا و  رثکی  رطمملا و  لصفلا  وه  سیام و  یف  یهتنی  ربمـسید و  رهـش  یف  يدـتبی ء  یناثلا  حاـیرلا و  لـصف  وه  ربمفون و  یف 
میلاقالا یف  طلستت  هیقرشلا  حیرلا  هیلامـش و  حیر  انایحأ  بهت  ریبکلا و  يداولا  یف  هیبونجلا  حایرلا  طلـستت  تاهجلا و  رثکأ  یف  عباوزلا 
ءاتـشلا یف  راـهنالا  ضیفت  فیـصلا و  لـصف  یف  هیبونجلا  حـیرلا  بهت  لـحاوسلا  یف  هفیخم و  عباوز  یلا  لوحتت  اـم  اریثـک  هعفترملا و 

رثکأ معت  راطمالا و  هرازعب 
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ءاوهلا نأ  الا  تارشحلا  نم  رفاو  رادقم  اهنم  دلوتی  هرضملا و  ماجآلا  دالبلا  یف  رثکت  ناضیفلا  هدم  ءاهتنا  دعب  اهل و  هرواجملا  یضارالا 
وتیوک یف  مازجلا  رثکی  لحاوسلا و  یف  تایمحلا  رثکت  هحصلل و  مئالم  لامجالا  هجوب 

هلدتعملا قطانملا  نیرادملا و  تاتابن  اهیف  تبث  عافترالا  هعونتم  تناک  ءاوتـسالا و  طخ  دـنع  اهعقوم  ناک  ثیح  اهتاعارز ..  اهتاتابن و 
ابوروأ و یف  تبنت  یتلا  هکاوفلا  راجشالا و  بوبحلا و  هعفترملا  میلاقالا  یف  هرذلا و  نطقلا و  رکسلا و  بصق  وتیوک  لوهس  یف  تبنیف 

راجشأ بورخلا و  كوشتواکلا و  رجـش  غبتلا و  راهبلا و  زرالا و  رکـسلا و  بصق  نبلا و  دنهلا و  زوج  تبنی  هضفخنملا  یـضارالا  یف 
یناکیرمالا و ربصلا  امأ  اـهریغ  انوکنـسلاک و  هیبط  ریقاـقع  هلمج  روداوک  نم  یبونجلا  دـحلا  یف  تبنت  خـیطبلا و  نیاردـملا و  ههکاـف 

وه ام  اهنم  ءاملاب و  هتبالـص  دادزی  عون  اهباشخأ  هلمج  نم  دالبلا و  کلت  تاتابن  عفنأ  نمف  اماناب  طیناربب  هروهـشملا  طیناربلا  شیـشح 
ماری امک  تسیلف  یضارالا  کلت  یف  هعارزلا  امأ  رضخأ  وه  هلوهسب و  قارتحالل  لباق 

هریثک و اهماجآ  یف  تارشحلا  درقلا و  باجنسلا و  بنرالا و  لیالا و  يربلا و  ریزنخلا  بدلا و  رهلا و  هیربلا  اهتاناویح  نم  اهتاناویح .. 
ءاغبغبلا نمسلا و  ریراحـشلا و  لبالبلا و  اهرویط  نم  اهوحن و  زعملا و  رقبلا و  منغلا و  لاغبلا و  ریمحلا و  لیخلا و  هیلهالا  اهتاناویح  نم 

اهوحن و 

هیفزخلا هینآلا  جرسلاک و  تویبلا  تاثاثأ  داجنلا  ناکـس  عنـصی  لحاوسلا و  یف  ارخأت  رثکأ  دالبلا و  طساوأ  یف  هرخأتم  یه  اهتعانص .. 
روداوکا یف  طیناربلا  هعانص  هقاذح و  لکب  هطایخلا  زیرطتلاب و  نلغتشی  ءاسنلا  ریرحلا و  دود  هیبرت  هیفوصلا و  هینطقلا و  تاجوسنملا  و 

ربصلا و مورلا و  هتالوکـشلا و  نبجلا و  نم  رفاو  رادـقم  اهنم  ردـصی  شرق و  فلأ  وحن  اهنم  نیمثلا  غلب  امبرل  یتح  اهتاعانـص  مهأ  نم 
لینلا تابنتسا  هیروهمجلا  هذه  ءانغ  بابسأ  مظعأ  نم  لابجلا و  رضحلا و  لیبانزلاک و  ربصلا  فایلا  تارضحتسم 

هنیمثلا نداعملا  بشخلا و  كوشتواکلا و  دلجلا و  غبتلا و  طیناربلا و  يدـنهلا و  زوجلا  دالبلا  هذـه  تارداص  مهأ  اهقرط ..  اهتراجت و 
هینیـص هینآ  یلح و  جاجز و  يرخأ و  تاجوسنم  اهیتأی  تالایرلا و  نم  نینویلم  غلبمب  ایناطیرب  تاجوسنم  اهتادراو  مهأ  هراـجحلا و  و 

نم حالس  و 
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هیبونجلا اکرمأ  قرط  أدرأ  نمف  اهقرط  امأ  هنیفس  نینسلا 1870  ضعب  یف  اهانیم  تلخد  یتلا  هیراجتلا  نفسلا  تغلب  دق  تاهج و  هلمج 

امأ سوبمز  هوتالوم و  سوزیتسم و  دوس و  دونه و  ضیب و  سفنالا  نم  نینویلم  وحن  میواقتلا  ضعب  یلع  اهناکـس  عومجم  اـهناکس .. 
مه نییلوینابـسالا و  نیرجاهملا  هلالـس  مهف  نیقابلل  هبـسنلاب  نیلیلق  اوناک  نا  دالبلا و  مامز  یلع  یلوتـسملا  ربکالا  مسقلا  مه  ضیبلا و 

اهرثکأ اهنم و  هلئاع  رهـشأ  هدـیدع  لئابق  یلا  مسقنت  اهنم  هلئاع  لک  هریبک و  هلئاع  رـشع  يدـحا  مهف  دونهلا  اـمأ  هیروهمجلا و  ناـیعأ 
موق مه  رارحالا و  دونهلاب  فرعت  هقرف  مهنم  دـجوی  هصوصخم و  هغل  لئاوعلا  هذـه  نم  لـکل  یناـکرمأ و  لـصأ  نم  مه  سوتیرکلا و 

ارافـسأ لابجلاب  هطوبرم  هیبشخ  حاولأ  یلع  راحبلا  رهنالا و  یف  نورفاسی  بیجع  قذح  لهأ  مه  مهیدـیاب و  عئانـصلا  رثکأ  نوراکم و 
اددع و دالبلا  لهأ  رثکأ  مهف  دونهلا  ضیبلا و  نم  نودلوتملا  مه  سوزیتسملا و  امأ  مهیدیاب و  یشاوملا  هیبرت  هعارزلا و  رثکأ  هلیوط و 

نم ریثک  هریغـصلا و  هراـجتلا  عورف  نییلـصالا و  دونهلا  نم  هروص  لـمجأ  مه  نویلملا و  وحن  تآاـصحالا  ضعب  یف  مهددـع  غلب  دـق 
یف مهف  هوتالوملا  امأ  .لـحاوسلا و  لـکاسالا و  یف  مهتـشیعم  بلاـغ  هلیلق و  هیمک  مهف  مهنم  دوسلا  اـمأ  مهیدـیاب و  هیلـصالا  فرحلا 

رثکأ دوسلاب  دونهلا  طالتخا  نم  نیدـلوملا  سوبمزلا  نأ  امک  سادـل  رمـسا  دـلب  ناکـس  رثکأ  مه  مهریغل و  رظنلاب  یطـسولا  هجردـلا 
نوعلوم سوزیتسملا  ضیبلا و  رامقلا و  عاونأ  ظحلا و  بابسأ  یقیسوملاب و  نوفلک  نویدراوکالا  هیلامشلا و  هریغصلا  لکاسالا  ناکس 

رکسلاب نوعلوم  دونهلا  ناریثلا و  هعراصمب 

هوقلا هیئاـضقلا و  هرئادـلا  هیرادـالا و  هرئادـلا  هیئارجـالا و  هرئادـلا  رئاود  ثـالث  یلا  همـسقنم  هیروـهمجف  اـهتموکح  اـمأ  اـهتموکح .. 
سلجم اوـضع و  نم 18  بکرم  نایعأ  سلجم  نم  هفلؤم  هیرادـالا  هرئادـلا  نینـس و  عبرأ  هدـمل  بختنی  سیئرب  هصوصخم  هیئارجـالا 
دعاسی هل و  انیعم  ابئان  هعم  نوبختنی  هفیظولا و  هذهل  بعشلا  مهنیعی  بختنم  سیئرلا 900  باختناب  موقی  اوضع و  نم 30  فلؤم  باون 

نیـسلجم نم  هفلؤم  هیئاـضقلا  هرئادـلا  .هیرحبلا و  هیبرحلا و  رظاـن  هیلاـملا و  هیجراـخلا و  رظاـن  هیلخادـلا و  رظاـن  راـفنأ  هثـالث  سیئرلا 
صاصرلاب لتقلا  وه  ریبکلا  صاصقلا  يروخلاب و  هطونم  هیئانجلا  يواعدلا  یلاعلا و  سلجملا  یلعالا و  سلجملا 
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هقاشلا لاغشالاب  مهصاصق  نومرجملا  و 

کلذ نم  ابیرق  فرصملا  غلب  هریل و  فلأ  هئامنامث  وحن  نینسلا  ضعب  یف  غلب  دق  تاموسرلا و  نم  ابیرقت  هفـصن  هلودلا  لخد  اهتیلام .. 
هلمج اهب  و  هریثک ..  تسیل  هیبرح  نفـس  هلمج  اهدنع  دونجلا و  نم  نیفلأ  وحن  مئادلا  اهـشیج  و  عیر ..  نییالم و  هثالث  اهنوید  تغلب  و 

تاقفنلل مسرلا  عبر  تصصخ  دق  لباوقلا و  میلعتل  هسردم  هیبط و  هسردم  هعارزلا و  هعانـصلل و  سرادم  هیلک و  هسردم  اهنم  سرادم 
هیبنجالا ههجلا  نم  اصوصخ  عونمم  بادآلا  نیدلل و  هفلاخم  یه  یتلا  بتکلا  رـشن  اهدـنع  ایربج و  نوکی  داکی  اهیف  میلعتلا  هیریخلا و 

عئاقو هلمج  دعب  نایـصعلا و  ترهظأ  هیرجه  هنس 1224  یف  مث  هنـس  هئامثالث  هدم  لوینابـسالا  هزوح  یف  دالبلا  هذه  ترمتـسا  دق  و  .. 
تبشتنا هنس 1269  یف  لالقتسالا و  مامت  تزاح  هنـس  وحن 22  دعب  مث  ایبمولوک  هیروهمج  اهیلا  تمـضنا  لالقتـسالا و  تذخأ  هیبرح 

یلع یلیـش  وریب و  روداوکا و  تاموکح  تدحتا  هنـس 1283  یف  مث  نینـس  تس  وحن  امهنیب  لاتقلا  رمتـسا  وریب و  نیب  اهنیب و  برحلا 
کلذ یلع  رمالا  ماد  سؤرلا و  ضعب  رییغتب  هنتفلا  هذه  تنکس  مث  اهدالب  نم  لوینابسالا  عیمج  تدرط  اینابسا و  همواقم 

[ بایکأ ]

الامش و قئاقد  هجرد و 8  ضرع 20  یف  اهعقوم  هیزیلکنالا ..  امروب  نم  هنیدم  هدحوم * ءاب  هرخآ  هانثملا  ءایلا  حـتف  نوکـسف و  حـتفب 
همسن و فلأ  وحن 16  اهناکس  ددع  و  ناکرأ ..  هنیدم  نم  یبرغلا  بونجلا  یبونج  نع  الیم  دعبت 50  اقرش  هقیقد  هجرد و 54  لوط 92 

یه نارزیخلا و  بشخ  نم  اهتویب  مظعم  اهناکـس و  تدادزا  رامعلا و  نم  هیلاع  هجرد  تغلب  یلاـحلا و  نرقلا  لـئاوأ  یف  اـهؤانب  ناـک 
اهیف هجئار و  اهتراجت  نویفالا و  یف  الا  رح  اهانیم  تاهزتنم و  هیرکـسع و  لزانم  هیمومع و  هینبأ  هلمج  اهب  هقزالا و  قاوسـالا و  هلیمج 

تناتستوربلا نم  نیلسرملا  هیعمجل  زکرم 

( امهیلی ام  ماللا و  هزمهلا و  باب  )

[ امابالأ ]

( لوأ مجنم  - 45  ) هجرد نیب 30  هعقاو  یناکیرمالا ..  داحتالا  نم  هیبونج  هیالو  تاحتفب *

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 424 

http://www.ghaemiyeh.com


354 ص :

الامـش اهدحی  یبرغلا ..  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 30  هقیقد و 88  هجرد و 53  یلامـشلا و 84  ضرعلا  نم  هجرد  قئاقد و 35  و 10 
میقی ندم  ینامث  اهب  هیتنوک و  یه 65  اعبرم و  الیم  اهتحاسم 50722  و  یبیسیسم ..  ابرغ  ادیرولف و  ابونج  ایجروج و  اقرـش  یـسینت و 

لامـشلا یف  دوسلا و  نم  یقابلا  ضیبلا و  نم  مهرثکأ  نویلم  وحن  میواقتلا  ضعب  یلع  اهیلاهأ  ددـع  و  ضاق ..  نیمأ و  اـمهنم  لـک  یف 
نم یبونجلا  مسقلا  یف  وه  یبشخلا و  میلقالا  یه  میلاقأ و  هسمخ  یلا  هیالولا  هذـه  مسقت  یناـغیلا و  لاـبج  هیـالولا  هذـه  نم  یقرـشلا 

میلقالا انتسکلا و  بورخلا و  روحلا و  ورسلا و  نایدنسلا و  رجش  نیتنبرتلا و  نارطقلا و  بشخ  ربونصلا و  نم  تاباغ  هلمج  هب  هیالولا و 
هیبونجلا هیعارزلا  میلاـقالا  نسحأ  نم  دودـعم  وه  هبـصخ و  ءادوس  هبرت  تاذ  هعـساو  يرارب  هللختی  هیلامـشلا  ههجلا  یف  وـه  ینطقلا و 

هضرأ الیم و  هضرع 25  مظعم  برغلا و  یلا  قرـشلا  نم  وه  ینطقلا و  میلقالا  یلامـش  یلا  یعانـصلا  یعارزلا و  میلقالا  هبرت و  ءاوه و 
لدعم الیم و  وحن 160  یبرغلا  بونجلا  یلا  هدادـتما  هیالولا و  نم  یقرـشلا  یلامـشلا  یف  وه  یندـعملا و  میلقالا  هبـصخ و  ریغ  هلمرم 
هحاسم یف  رـشتنم  هعونتم و  يرخأ  هیمحف  نداعم  يرجحلا و  محفلا  صاصرلا و  ضیبالا و  ماخرلا  نداـعملا  نم  هب  ـالیم و  هعاستا 80 

الیم امابالا 60  لحاس  هحاسم  کلذ و  ریغ  سینغنملا و  دیدحلا و  ندعم  اضیأ  هب  هیلمر و  هراجح  هیـسلک و  هراجح  هعبرم و  لیم   400
هیالولا هبرت  ودیج  اهؤاوه  امابالا و  رهن  لیبوم و  رهن  هیالولا  هذه  رهنأ  مظعأ  و  هیالولا ..  نم  هیبرغلا  ههجلا  یلا  ودیدرب  نم  دتمم  وه  و 

هطنحلا و هرذلا و  نطقلا و  اهتالـصاح  نم  هعانـصلا و  فالخب  طاشنلا  مدـق  یلع  هیراج  اهیف  هعارزلا  بصخ و  اهمظعم  نأ  الا  هعونتم 
لیخلا و اهتاناویح  نم  و  رکسلا ..  بصق  عمشلا و  لسعلا و  نمسلا و  فوصلا و  عبتلا و  زرالا و  اطاطبلا و  لوفلا و  ایبوللا و  نافوشلا و 

اهب لیم و  وحن 2000  اهب  هیدـیدحلا  طوطخلا  لوط  غلب  دـق  یتش و  لماعم  اهب  اهریغ و  ریزاـنخلا و  منغلا و  رقبلا و  ریمحلا و  لاـغبلا و 
ادلجم یلع 275 خ 155  اهعیمج  يوتحت  هیمومع  هبتکم  وحن 400  اهب  هسردم و  وحن 4000  غلبت  سرادم  هدـع  هیمومع و  هینبأ  هلمج 

تناتستوربلا وه  اهیف  قنتعملا  بهذملا  يرهشلا و  یعوبسالا و  اهنم  یمویلا و  اهنم  دئارج  هدع  اهیف  رشتنی  و 

[ وتالأ ]

دودح یف  نیتعطاقمل  مسا  واو * هرخآ  ءاتلا  مض  ادودمم و  هیناث  هلوأ و  حتفب 
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شاقلب و هریحب  یف  بصی  یبرغلا و  لامـشلا  ههج  یلا  فطعنی  مث  ابرغ  يرجی  يذـلا  یلیا  رهن  يداو  اـمهنیب  لـصفی  نیـصلا  ایـسور و 
مـسقلاب الامـش  یلیا و  يداوب  ابونج  یهتنت  یه  رافنظوتالا و  نیتعطاـقملا  نیتاـه  نم  یلوـالا  و  مدـق ..  رحبلا 1000  حطـس  نع  هولع 

لابوق هعلق  عقوم  یلامـشلا  اهـضیضح  دـنع  یتلا  لابوق  لاـبج  هلـسلس  اـهنم  لـصفنت  ضرعلا  نم  هجرد 45  یف  شاـقلب و  نـم  یقرـشلا 
غلبت 12 اممق  اهیف  نأ  ریغ  مدق  فالآ  هتس  وحن  اهلسالس  رهشأ  ولع  لدعم  لمی و  ازیتلا  نامالا و  هلسلس  یبرغلا  بونجلا  نم  هیسورلا و 

رهنالا دالب  یمـست  ادالب  نوکت  رهنأ و  هدـع  اهیف  يرجت  هیدوأ  هدـع  قشنت  اهنم  هیبرغلا  ههجلا  یف  ادـبأ و  جـلثلا  اهقرافی  ـال  مدـق  فلأ 
بناوجلا همئاق  یه  یلیا و  نم  يرخالا  هیبونجلا  ههجلا  یف  یه  هیبونجلا و  وتالأ  هیناثلا  و  ایریبیـس ..  ایلاطیا  اـضیأ  اـهل  لاـقی  هعبـسلا و 

یبرغ یلا  یقرـشلا  لامـشلا  یقرـش  نم  هذـخآ  هجودزم  هیلبج  هلـسلس  نم  فلأـتت  ارتـم و  اـیریم  زواجتی 20  اـهلوط ال  میظع  طـئاحک 
یه یتلا  وتالأ  دالب  نم  نوکتی  مدق و  رحبلا 4500  حطس  نع  ولعن  یتلا  لوک  یّسیا  هریحب  کلت  هذه و  نیب  لصفی  یبرغلا و  بونجلا 
یف اهیف  مکاحلا  ماقم  همسن و  فلأ  وحن 150  اهناکـس  ددع  و  عبرم ..  رتسم  ایریم  اهتحاسم 2300  ضرأ  ضیبلا  دوسلا و  جرکلا  دـالب 

ایسور اهیلا  تلصتا  هیقرش  هطقن  رخآ  یه  همسن و  فالآ  هتس  وحن  هناکس  ددع  لوک و  یسیا  هریحب  برق  نیصح  نصح  یه  هیونرف و 
ایسآ طساوأ  یف 

[ اینابلأ ]

* کلطوانرأ كارتالا  اهیمـسی  فلأ و  هرخآ  تحت  هانثملا  ءایلا  حتف  نونلا و  ناکـسا  هدودمملا و  هدحوملا  ءابلا  حتف  نوکـسف و  حتفب 
هحاسم 290 دتمت  یه  یقرشلا و  لوطلا  نم  یلامشلا و 19 و 21 و 30  ضرعلا  نم  نیب 39 و 43  اهعقوم  ابوروأ  نم  ایکرت  یف  هیـالو 
برـسلا و قرـشلا  نم  و  قانـشبلا )  ) هنـسوب دوسالا و  لبجلا  لامـشلا  نم  اهدـحی  هینویـالا ..  راـحبلا  اـیردا و  رحب  لـحاوس  یلع  ـالیم 

نانویلم اهناکـس  ددع  و  عبرم ..  رتمولیک  وحن 70400  اهحطـس  هحاسم  و  هثیدـحلا ..  نانویلا  هکلمم  بونجلا  نم  ایلاست و  هینودـکم و 
هعفترملا هیدوالا  لوهـسلا و  ءاوه  ایلاطیا و  ءاوه  لداعی  اهؤاوه  .هعارزلل و  هحلاص  اهلک  تسیل  اهیـضارأ  يراصنلا و  نیملـسملا و  نم 

سرام طساوأ  نم  عیبرلا  اهیف  ئدتبی  هنسلا و  نم  رهشأ  هعبرأ  هدم  حایرلا  مویغلا و  ءاتشلا و  اهیف  مودی  برسلا و  قاتشبلا و  ءاوهب  هبشأ 
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انینای هریحب  تاریحبلا  نم  اهب  اهریغ و  یلوت و  اسویوف و  هنایوب و  رهن  اهنم  رهنأ  هلمج  اهیوری  سوطـسغا و  هیلوج و  یف  اهرح  دتـشی  و 
اهحایر بوبه  دـنع  عباوزلا  هیف  رثکت  دـیدش و  ءاتـشلا  لصف  یف  اهدرب  اـهریغ و  هدـیرخ و  وأ  هریحب  هردوقـشأ و  هریحب  لامـشلا  یف  و 

اهیف عفترا  امبر  هدیدش  اهیف  فیصلا  هرارح  ادج و  لیمج  اهیف  عیبرلا  لصف  فیثک و  دیلج  اهب  تاریحبلا  تاریهنلا و  یشغی  هیلامشلا و 
هرجـشم و تاباغ  هرـضن و  الوقح  عرازم و  يرق و  هرات  اهیف  رظانلا  يریف  ادـج  لیمج  هیـالولا  هذـه  رظنم  هجردـلا 28 و  یلا  رتمومرتلا 

اهتبرت بلغأ  قعاوصلل و  هضرع  اهلابج  ممق  هحباس و  لوهسلا  یف  تاریهن  يوق و  يود  تاذ  تالالـش  هیراع و  هیلاع  اروخـص  يرخأ 
رثـکأ نطقلا و  اـهب  عرزی  توتلا و  نوتیزلا و  راجـشأ  نم  ریثـک  اـهب  هنـسلا و  یف  نیترم  اـهتالوصحم  یحاونلا  ضعب  یف  یطعت  هبـصخ 

هطنحلا اضیأ  اهب  عرزی  اهتاوقأ و  بلغأ  یه  هرذلا و  اهب  بوبحلا  عاونأ  رثکأ  مرکلا و  راجشأب  هاشغم  سمـشلا  هرارحل  هضرعملا  اهلالت 
نم قرشلا و  غبت  دوجأ  نم  وه  غبتلا و  لجرفسلا و  نومیللا و  ناقتربلا و  زوجلا و  نقاردلا و  اههکاوف  نم  زرالا و  نم  لیلق  ریعـشلا و  و 
مهأ اهب و  عافتنالا  للقت  اهکلاسم  هبوعـص  نأ  الا  هیبونجلا  اـبوروأ  تاـباغ  نسحأ  نم  اـهتاباغ  تیزلا و  زمرقلا و  ناـتکلا و  اهتالـصاح 
اهیف یبری  ریزانخلا و  بائذلا و  هدرقلا و  اهتاناویح  نم  کمسلاب و  هءولمم  اهتاریحب  اهرهنأ و  رثکأ  نایدنـسلا و  ربونـصلا و  اهراجـشأ 

اهتارداص نم  ابوروأ و  رویط  بلغأ  رـسنلا و  نم  ریثک  اهب  هریـصق و  اهنأ  الا  لامجلا  هیاـغ  یف  اـهلویخ  هرثکب و  زعاـملا  منغلا و  رقبلا و 
طاشن و هماقتـسا و  لهأ  اهیلاهأ  هزرطم و  تاجوسنم  ضعب  بشخلا و  زعاملا و  منغلا و  لـیخلا و  غبتلا و  هرذـلا و  فوصلا و  تیزلا و 
سوریبأ و لئابق  هزوح  یف  اقباس  دالبلا  هذـه  تناک  دـق  و  هقاشلا ..  لاغـشالاب  نلغتـشی  تایوق  هماقلا  لاوط  مهؤاسن  هلاسب و  هعاجش و 

حتف امل  کلذ و  نم  احاجن  رت  ملف  مهنیب  ثیدـحلا  ندـمتلا  رـشن  یف  مهدـهج  لک  نوینامورلا  نانویلا و  لذـب  دـق  هشحوتملا و  ایریلیا 
یلع هلیوط  همئاد  هیبرحلا  تاکرحلا  تیقب  حجنی و  مل  هنکل  نیینابلالا  یلع  هشویجب  فحز  هینیطنطسقلا  هنیدم  یناثلا  دمحم  ناطلـسلا 

هنس وحن 20  ایکرت  هعفادم  یلع  ماد  هناف  هلقتسملا  مهئارمأ  رخآ  وه  کب و  ردنکـساب  روهـشملا  اتویرتسک  جروج  مایأ  یف  صوصخلا 
همسقنم دالبلا  هذه  تناک  ایکرت و  یلا  تلقتنا  هیرجه  هنس 882  یف  مث 
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هنباب هینای  یلا  هبتلا و  اشاب  یلع  جوزت  هدعب  مث  یضاملا  نرقلا  رخآ  یلا  کلذ  یلع  ترمتـسا  اهـضعب و  نع  هلـصفنم  تالایا  هدع  یلا 
مهتکراشم یلا  نوینابلالا  لام  نیینانویلا  هروث  ءانثأ  یف  مث  اهلک  دالبلا  یلع  ءالیتسالا  نم  نکمت  کلذ  ببسب  اهئارما و  رباکأ  نم  ریمأ 

نیبئات اوعجر  مهنع و  مهترفن  ءامدـلا  هقارا  ناودـعلا و  روجلاب و  مهایا  مهتلباقم  مهعاـبط و  ظـلغ  نییناـنویلا و  هسایـس  هظاـظف  نأ  ـالا 
عم هردوقشأ  هیالو  فلأتی  هنم  یلامـش و  نیمـسق  یلا  اینابلا  مسقنت  و  نآلا ..  یلا  هل  نیعـضاخ  اولازی  مل  یلاعلا و  بابلا  لضف  نیرکاش 
یلع ناتعقاو  ناتـضرف  اهل  هردوقـشأ و  هنیدم  اهتبـصقف  یلوالا  امأ  هینای  هیالو  ایلاست  عم  هنم  فلأتی  یبونج و  نیرزرب و  هیالو  نم  مسق 

ءانتعا مهل  مسقلا  اذـه  یلاهأ  هینای و  هنیدـم  هیناثلا  هبـصق  هلیلق و  اهتارداص  اسمنلا و  نم  اهتادراو  مهأ  جاردوراـب و  اـمه  اـیردا و  رحب 
یلمورلا و ایلاطیا و  اسمنلا و  عم  دـالبلا  هذـه  هراـجت  رثکأ  مهنم و  الـسک  لـقأ  مه  لوـالا و  مسقلا  ناکـس  یلاـهأ  نم  رثکأ  ثرحلاـب 

نانویلا

[ زربلإ ]

ههجلا نم  هلصتم  سراف  دالب  یلامش  یف  هدتمم  هیلاع  لابج  هلسلس  ياز * هرخآ  ءارلا  ناکسا  هدحوملا و  ءابلا  رسک  نوکـسف و  رـسکب 
فالآ یلا 8  نم 6000  اهعافترا  لدـعم  ایـسیماب  وراب  هلـسلسب  هیقرـشلا  ههجلا  نم  هریبکلا و  فاق  هوق  هلـسلس  هینیمرأ و  لابجب  هیبرغلا 

یلا هدـتمم  فاق  هوق  ههج  نم  سراف  دـالب  یلامـش  یف  هلخاد  یه  مدـق و  وحن 18000  هعافترا  دنومید و  لابج  اهمـض  یلعأ  مدـق و 
یف اصوصخ  زربلا  هیدوأ  امأ  ناتـسکرت  ناتـسناغفأ و  وحن  اقرـش  اهنم  بعـشتت  مث  رزخلا  رحب  نم  یبونجلا  لـحاسلل  هیذاـحم  ذاـبارتسا 

یـسراف رون  اهانعم  ناریا و  هماشب  یمـست  هعطق  نارهطل  هلباقملا  لابجلا  ردحنم  یف  دجوی  هباصخلا و  هیاغ  یفف  هیبونجلا  تاردـحنملا 
زربلا قرط  رهشأ  تاهجلا و  کلت  یف  روهـشم  فیـصم  یه  هیرق و  وحن 40  اهب  نیتاسبلاب و  هفنتکم  ـالیم و  وحن 20  هدـتمم  هعقب  یه 
روخص نیب  قیضم  یف  الیم  وحن 30  دتمی  قرشب و  ابونج  دنومیر  لبج  نع  الیم  دعبی 55  وه  رزخلا و  باوبأ  امیدق  یمسملا  يرادرس 

نأ نودـقتعی  هسدـقم و  زربلا  لابج  نوربتعی  سرفلا  ءامدـق  ناـک  دـق  بناـجالا و  نم  ءادـعالا  مدـقت  نود  لـئاح  زجاـح  وه  هیلاـع و 
اهیف درفنی  ناک  تشدورز 

[ غنبلإ ]

اهمساب رهن  یلع  هعقاو  هیبرغلا  ایسورب  هیالو  یف  هنیدم  نوکسف * رسکب 
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نم لیلق  تایفـشتسم و  هیمومع و  هینبأ  هدـع  اهب  همیدـق  راوساـب  اـطاحم  اـهنم  مسق  نـآلا  یلا  لزی  مل  سفن و   28 اهناکس 600 ، ددع 
هیفوصلا و هینطقلا و  تاجوسنملا  دلجلا و  جازلا و  نوباصلا و  ساطوبلا و  رکسلا و  اهتاعونصم  مهأ  هجئار و  اهب  هعانـصلا  سرادملا و 
ناتکلا و بنقلا و  باشخالا و  بوبحلا و  عاونأ  اهتارداص  مهأ  هیقرـشلا و  ایـسورب  تاریحبب  اهلاصتال  ادـج  هجئار  اهتراجت  طـیناربلا و 

کلذ وحن  نمسلا و  هکاوفلا و  فوصلا و  شیرلا و 

[ ینبلأ ]

نوسده رهنل  هیبرغلا  هفضلا  یلع  هعقاو  كرویوین  هیالو  هبصق  یه  هنیدم  ءای * هرخآ  نونلا  رسک  هدحوملا و  ءابلا  حتف  نوکسف و  حتفب 
اهیف و هراجتلا  بابسأ  تلهس  اهعقومل  رظنلاب  همسن و  فلأ  وحن 80  اهناکس  ددع  لامـشلا ..  یلا  كرویوین  نع  الیم  هفاسم 145  یلع 
هعارزلل و راد  هریثک و  هیمومع  هینبأ  اـهب  اـهنم  اـبیرق  هیدـیدحلا  ککـسلا  عورف  ضعب  رورم  اـهیلا و  يرأ  هعرت  لوصو  ببـسب  کـلذ 

بیجع مدقت  یف  هذخآ  اهتراجت  دلجم و  فلأ  یلع 86  هلمتشم  هبتکم  اهب  نیملعملا و  بیذهتل  هسردم  ایجلویجلا و 

[ فوبلإ ]

رهن نم  يرسیلا  هفـضلا  یلع  هعقاو  یلفـسلا  نیـسلا  هیالو  یف  هیحان  هبـصق  ءاف * هرخآ  هعبـشملا  هدحوملا  ءابلا  مض  نوکـسف و  رـسکب 
نم هنیدملا  هذه  هعرـسب و  دایدزالاب  ذخآ  وه  همـسن و   30 اهناکس 784 ، ددع  سیراب ..  یبرغ  یلامـش  نم  الیم  دعب 63  یلع  نیسلا 

اهتاعونـصم همیق  غلبت  عناصم  لماعم و  هلمج  اـهب  هیفوصلا و  تاـجوسنملا  ـالنالفلا و  خوجلا و  هعانـص  نسح  یف  اـسنرف  ندـم  مظعأ 
يرلل هیفاک  عیبانی  هلمج  اهب  لایر و  نویلم  ایونس 18 

[ یبلأ ]

اهتراجت  16 اهناکـس 956 ، ددـع  نرات ..  رهن  یلع  هعقاو  اسنرف  یف  هیـالو  هبـصق  ءاـی * هرخآ  هدـحوملا  ءاـبلا  رـسک  نوکـسف و  حـتفب 
مـالقالا لـمع  هغابدــلا و  هیفوـصلا و  هـینطقلا و  تاـجوسنملا  اهتعانــص  و  لـقیرطالا ..  نقاردــلا و  نوسینـالا و  رمخلا و  بوـبحلا و 

هلمج اهیحاوض  یف  راـطنق و  فلأ  هنس 20  لک  هیف  عنـصب  ذالوفلا  لمعل  اسنرف  لماعم  رهـشأ  اهب  نیروصملل و  هلمعتـسملا  هیـصاصرلا 
هیرجه هنس 112  برعلا  اهازغ  نم  هلمج  نم  ادج و  همیدق  هنیدملا  هذه  نداعملا و  قرولل و  لماعم 

[ اروماتلأ ]

هعبشم همومضم  میم  مث  فلأ  اهدعب  قوف  هانثملا  ءاتلا  حتف  نوکسف و  حتفب 
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فلأ نورشع  اهناکس  ددع  يراب ..  هنیدم  یبرغ  بونج  نم  الیم  هفاسم 28  یلع  ایلاطیا  یبونج  یف  هنیدم  فلأ * هرخآ  هحوتفم  ءار  و 
هرجهلا و نم  عباسلا  نرقلا  یف  نانویلا  يرجاهم  ضعب  اهطتخا  دـق  لیق  هبـصخ  ضرأ  هلیمج و  هئیه  وذ  نیـصح  عقوم  یف  یه  سفن و 

هسردم اهب  طؤانرالا و  سبالم  نوسبلی  نآلا  یتح  اهناکس  لزی  مل  نوینانویلا و  اهناکـس  لصأ  اهمدق و  یلع  لدت  اهراوجب  یتلا  راثآلا 
بنعلا نوتیزلا و  اهل  هرواجملا  یضارالا  تالصاح  مهأ  هنسلا و  یف  ناقوس  اهیف  ماقی  هیمومع و  هینبأ  هلمج  یفشتسم و  هیلک و 

[ لومتلأ ]

نم هقمع  امدق و  وحن 70  هضرع  ارتمولیک و  هارجم 15  لوط  ایرؤاب  یف  رهن  مال * هرخآ  هعبشملا  میملا  ءاتلا و  ناکسا  نوکسف و  حتفب 
هفاسم یلع  الا  نفسلا  هیف  ریست  اریبلا و ال  لمع  عانطصال  هتیلباقب  ریهش  هؤام  کمسلا و  عاونأ  رثکأ  هیف  دجوی  امدق  نیرـشع  یلا  هعبرأ 
يرجی یطـسولا و  اینوکنرف  یف  غروبنتور  یقرـش  یلامـش  نم  لایمأ  هتـس  هفاسم  یلع  عقاو  ناکم  نم  هردصم  هبـصم  نم  ارتمولیک   30

یلامشلا رحبلا  لصتی  کلذب  نیرلا و  یف  بصی  يذلا  ستنغرب  رهن  هلـصی  يرـسیلا و  هتفـض  نم  هنوطلا  رهن  یف  بصی  مث  قرـشلا  یلا 
دوسالا رحبلاب 

[ غربنتلأ ]

لایمأ اهتحاسم 510  اینامرج ..  یف  هیقود  نیغ * هرخآ  ءارلا  ناکسا  هدحوملا و  ءابلا  مض  نونلا و  ناکسا  ءاتلا و  رسک  نوکسف و  حتفب 
هدـع اهب  هیقرـشلا و  ههجلا  یف  هیمحف  نداعم  اهنم و  هیبرغلا  ههجلا  یف  هعـستم  تاـباغ  تاذ  یه  اـسفن و   142 اهناکـس 122 ، ددع  و  .. 

نم و  لیالا ..  بدلا و  اهیف  رثکی  هدوجلا و  هیاع  یف  اهمنغ  اهلیخ و  اهیشاوم و  اذک  هرفاو و  اهتالـصاح  هراح و  هیندعم  هایم  تاریحب و 
شیبارطلا و هیفوصلا و  هیناتکلا و  تاجوسنملا  اهتاعونصم  نم  و  اهریغ ..  یقامسلا و  رجحلا  تلبوکلا و  ساحنلا و  دیدحلا و  اهنداعم 
نم 30 فـلؤم  سلجم  دـیب  اـهترادا  هیرجه و  هنـس 1283  یلامـشلا  داحتالا  یلا  تمـض  دنلرتسال و  هعبات  امیدق  هیقودلا  هذـه  تناک 

میدقلا يزلاب  نویزتی  مهنم  نوریثک  لزی  مل  يدنولا و  لصالا  نم  اهناکس  مظعم  اوضع و 

[ نونلإ ]

انلوم یقرش  نم  الیم  نیعبـس  هفاسم  یلع  ایـسور  تایالو  نم  هیالو  یف  هحلم  هریحب  نون * هرخآ  هعبـشملا  ءاتلا  مض  نوکـسف و  رـسکب 
جرختسی لوادج  هلمج  اهیف  بصی 
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حلملا اهل  لعجی  فیصلا  لصف  یف  سفن و  فالآ  هرشع  وحن  اهجارختسا  یف  لغتشی  جلملا و  نم  نط   100 نم 000 ، رثکأ  ایونس  اهنم 
اطاریق وحن 15  اهقمع  دلجتملا و  جلثلا  وأ  دیلجلا  نم  عمتجم  رظنمک  ادج  الیمج  ارظنم  اهبناوج  اهحطس و  یلع  رشتنملا  رولبتملا 

[ انوتلأ ]

ینمیلا هفضلا  یلع  هعقاو  هیلامشلا  اینامرج  تایقود  يدحا  یف  هنیدم  فلأ * هرخآ  هحوتفم  نون  مث  هعبشملا  ءاتلا  مض  نوکسف و  حتفب 
هنس ایـسورب  یلا  مهنم  تلقتنا  مث  نویکرمنادلا  اهانب  هراجتلا  هجئار  ءانبلا  هلیمج  یه  اسفن و   74 اهناکـس 131 ، ددع  و  یبلا ..  رهن  نم 

نفـسلا و ءانب  دولجلا و  عبد  هیریرحلا و  هینطقلا و  تاجوسنملا  رکـسلا و  تیزلل و  لماعم  اهب  نوباـصلا و  اهتعانـص  مهأ  هیرجه   1284
هیدیدحلا ککسلاب  ندملا  نم  ریثکب  اهلاصتا  اهنم  هراجتلا  جاور  یف  اهمدقت  تازایتما  اهل 

[ نجلإ ]

اهناکـس 598، ددع  و  اعبرم ..  الیم  اهتحاسم 528  ادنالتوکس ..  یقرش  یلامش  یف  هیتنوک  نون * هرخآ  میجلا  رسک  نوکـسف و  رـسکب 
اطاطبلا هطنحلا و  اهتالصاح  نم  فیطل و  اهؤاوه  هبصخ و  اهتبرت  لیلقلا و  الا  نداعملا  نم  اهیف  سیل  رهنأ  تاریحب و  هدع  اهب  اسفن   43

هیدیدح ککس  عرت و ال  اهیف  سیل  بشخلا و  کمسلا و  اذک  اهتارداص و  رثکأ  امه  و 

[ ینردلأ ]

یلاکوداب قیضم  نم  یصقالا  لامشلا  یف  هعقاو  هیزیلکنا  هریزج  ءای * هرخآ  نونلا  رسک  ءارلا و  ناکسا  لادلا و  رـسک  نوکـسف و  حتفب 
و عبر ..  لیم و  اهـضرع  یبرغلا و  بونجلا  یلا  یقرـشلا  لامـشلا  نم  لایمأ  هعبرأ  اـهلوط  اـسنرف  لـحاس  یلا  هیزیلکنـالا  رئازجلا  برقأ 

تدم نوصح و  هدـع  اهلحاوس  یلع  هیزیلکنالا  هموکحلا  تماقأ  دـق  اسفن و   2 اهناکـس 718 ، ددع  و  ارکأ ..   1 اهحطس 962 ، هحاسم 
اهیلاهأ هریزجلا و  طسو  یف  نوکی  داکی  لیمج  داو  یف  هعقاو  یه  هنحاتنس و  اهتبـصق  هیدیدح و  هکـس  یقرـشلا  یلامـشلا  اهلحاس  یف 

بیجع بولح  نوللا  دوسأ  لکشلا  فیرظ  مسجلا  ریغص  وه  هفصو و  یف  ریهش  اهرقب  نوثارح و  نودایص و  مهرثکأ 

[ ودارودلإ ]

اهدوجو اوحجر  دیدجلا و  ملاعلا  تاهج  ضعب  یف  هعقاو  اهنا  هریخالا و  نورقلا  یف  اهدوجوب  سانلا  معز  املاط  دالب  نوکسف * رسکب 
شیتفتلل نیروکذملا  قاوشأ  كرح  يذلا  امیراب و  هریحب  برق  نوزامأ  كونیروأ و  يرهن  نیب  هیبونجلا  اکیرمأ  یف 
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تراصف هیبهذـلا  زونکلاب  هءولمم  هدـیدج  دالب  فاـشتکا  اولمأ  اونظف و  وریب  وکیـسکم و  یف  تفـشتکا  یتلا  زونکلا  دوجو  وه  اـهیلع 
يذـلا بعاتملا و  يوس  اولانی  ملف  رارم  هلمج  اوشتف  تاهجلا و  کلت  هیدـنأ  یف  نالوجلل  تاحایـسلا  قاشم  دـبکتل  مهدوقت  مهعماطم 

هرکذ ام  همیظع و  ازونک  اهیف  يأر  اهتمـصاع و  اونام  راز  نوزاملا  یف  راس  امل  هنا  حاوسلا  ضعب  نع  لقن  ام  کـلذ  یف  مهرورغ  يوق 
حایسلا نم  اریثک  نأ  الا  ایفاک  افـصو  اهناکـس  اهمکاح و  فصو  دالبلا و  کلت  یف  رهـشأ  هعبـس  ماقأ  هنأ  نم  اضیأ  یلونابـسالا  زنیترم 

ارثأ اهل  اوری  ملف  دالبلا  کلت  یلع  اوشتف 

[ سازلأ ]

هنـس ایناملا  نیب  اهنیب و  حلـصلا  هدهاعم  تدقعنا  امل  مث  اسنرفل  امیدق  تناک  هیالو  نیـس * هرخآ  هعبـشملا  يازلا  حتف  نوکـسف و  حتفب 
اهناکس ددع  اعبرم و  الیم   3 اهتحاسم 175 ، یلفـس ..  ایلع و  نیتیالو  یلا  همـسقنم  نآلا  یه  ایناملا و  كالماب  تقحتلا  هیرجه   1281

تنـس يداو  اصوصخ  رظنملا  هنـسح  اـهتیدوأ  نورلا و  هعرت  اـهعرت  مظعأ  نم  لـیا و  رهن  هریبکلا  اـهراهنأ  نم  اـسفن و   3 ، 083 ، 876
ادج و ناتقیمع  امه  اراتکأ و  وحن 25  اهربکأ  هحاسم  هریثک  اهتاریحب  هروهـشم و  هیندعم  تامامح  هب  نورب و  ردین  رتسنم و  نیرامأ و 

یـضارأ مظعم  بنعلا و  بنقلا و  اطاطبلا و  حمقلا و  اهتالـصاح  نم  هجئار و  اهب  تاعانـصلا  هنـسح و  هیالولا  هذـه  یف  هعارزلا  لاوحأ 
افلأ ریزانخلا و 25  نم  افلأ  منغلا و 62  نم  افلأ  سوماجلا و 60  رقبلا و  نم  فلأ  هئام  یلع  يوتحی  وه  تاـباغ و  اـهنم  يولعلا  مسقلا 

اهیـضارأ و لصاوحب  اهلهأ  هراجت  مظعم  تاجوسنملا و  هیدـیدحلا و  اصوصخ  هریثک  اهلماعم  هرثکلا و  هیاغب  اـهب  لـحنلا  لـیخلا و  نم 
افلأ و 76 سوماجلا 14  رقبلا و  نم  هب  هرفاو و  هلیصاحم  هریثک و  راهنأ  لوادج و  هیوری  هبرتلا  دیج  عقوملا  نسح  اهنم  لفـسالا  مسقلا 
يرجحلا و محفلا  بشلا و  دـیدحلا و  نداـعملا  نم  هیندـعم و  هاـیم  هب  سرف و  فـلأ  هب 50  ریزاـنخلا و  نم  اـفلأ  منغلا و 90  نم  اـفلأ 

تناتستوربلا بهذم  یلع  هیالولا  هذه  یلاهأ  رثکأ  رکسلا و  قرولا و  هیفوصلا و  هینطقلا و  تاجوسنملا  هتاعونصم 

[ رونسلإ ]

نیتـقیقد هجرد و  ضرع 56  یف  هعقاو  كرمنادـلا  هریزج  نم  هضرف  ءار * هرخآ  هعبـشم  نونلا  مض  نیـسلا و  رـسک  نوکـسف و  رـسکب 
( لوأ مجنم  - 46  ) هجرد و 38 لوط 12  الامش و 
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اهب بناجالا و  عم  هراجتلا  هجئار  یه  نفـسلا و  نم  ریثک  هدـصقی  دـیج  أفرم  تاذ  یه  اـسفن و   8 اهناکس 891 ، ددع  و  اقرـش ..  هقیقد 
نم اهرون  يری  هرانم  هعلقلا  هحاس  یف  لجر و  فلأ  عست  بیدارس  اهتحت  هنس 987 و  اهانب  یناثلا  کیردرف  ناینب  نم  انیملا  برق  هعلق 

کمسلا دیص  هینطقلا و  تاجوسنملا  اهتعانص  امدق و  دعب 11300 

[ اریسلأ ]

برعلا تناک  اینابسا  تایالو  نم  هیالو  یف  هنیصح  همیدق  هنیدم  فلأ * هرخآ  هحوتفم  ءار  مث  هدودمملا  نیسلا  رسک  نوکـسف و  حتفب 
توتلا و رجش  نم  ریثک  اهب  هبرتلا  هبصخ  یه  سفن و  فلأ  نیرـشع  وحن  اهناکـس  ددع  رقـش ..  رهن  یلع  هعقاو  یه  هریزجلا و  اهیمـست 

رکذت هیمها  اهل  ناک  برعلا  مایأ  یف 

[ شلأ ]

یلا تنقیلا  هنیدـم  نم  ـالیم  هفاسم 16  یلع  اینابـسا  نم  تنقیلا  هیـالو  یف  هنیدـم  یه  اـضیأ * یناتـسبلا  لاـق  و  لـصالا ..  یف  اـهرکذ 
فلأ نورشع  اهل  هرواجملا  عرازملا  عم  اهناکس  ددع  و  مورلا ..  رحب  نع  لایمأ  هرشع  هفاسم  یلع  افارت  رهن  یلع  هعقاو  یبرغلا  بونجلا 
تناک دق  لابجلا و  رصحلا و  لمع  مهتعانص  نم  اهیلاهأ و  تاعورزم  رثکأ  وه  لخنلا و  نم  ریثک  اهتاباغ  عیمج  نم  اهب  طیحی  سفن و 

نآلا یلا  مهیدیاب  لزت  مل  لوینابسالا و  یلا  تلقتنا  مث  برعلا  اهتذخأ  مث  نیینامورلا  يدیأ  یف  اقباس 

[ درکشلأ ]

هفاسم 24 یلع  مورضرأ  هیالو  یف  دیزیاب  ءاول  یف  هبصق  لاد * هرخآ  ءارلا  ناکـسا  فاکلا و  مض  نیـشلا و  ناکـسا  عم  نوکـسف  حتفب 
هیرق یلع 97  لمتشی  اهؤاضق  هعلق  قاربط  اضیأ  اهل  لاقی  ياح  دارم  رهن  برق  قرشلا  یلا  مورضرأ  هنیدم  نم  هعاس 

بتاکم هلمج  سئانک و  هدع  عماوج و  هدع  هب  نوملسم و  مهرثکأ  سفن  فلأ  وحن 14  اهناکس  ددع  .. 

[ سعلأ ]

سیقلا ؤرما  لاق  نمیلاب  عضومل  یبرع  مسا  وه  يرکبلا  لاق  و  هعصعص ..  نب  رماع  ینب  راید  یف  لبج  مسا  وه * لصالا  یف  لاق 

اسعلاف الوغ  یحلا  لح  یلایل  مکاذ  انأ  یننا  ینورکنی  الف 

[ فرغلا ]

ههجلا یلا  لاغوتربلا  تاعطاقم  یـصقأل  مسا  برغلا * نع  فحـصم  ءاف  هرخآ  ءارلا  ناکـسإ  همجعملا و  نیغلا  حتف  مث  نوکـسف  حـتفب 
اینابسإ وجیتملا و  اهدحب  هیبونجلا 
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يذلا هنای  يداو  رهن  لوادج و  هدع  اهیوری  همـسن  اهیلاهأ 177342  ددـع  و  اعبرم ..  الیم  اهتحاسم 10872  یکیتنلتالا ..  سوناـیقالا  و 
عاونأ نم  ریثک  اهب  هبـصخ  نایدو  لوهـس و  اهنم  یقابلا  رفق و  رخـصم  یلبج  هیالولا  هذـه  نم  یبونجلا  مسقلا  مث  اینابـسإ  نع  اهلـصفی 

یه وداف و  اهندـم  ربکأ  کمـسلا و  رمخلا و  هکاوفلا و  هذـه  اهتارداص  مهأ  زوللا و  ناـقتربلا و  لـخنلا و  بنعلا و  نیتلاـک و  هکاوفلا 
هرجهلا و نم  یناثلا  نرقلا  یف  برعلا  هیالولا  هذـه  یلع  یلوتـسا  دـق  یبونجلا و  لحاسلا  یلع  هعقاو  اهلک  سغال و  هریبط و  اهتبـصق و 

جنرفالا اهعجرتسا  مث  عباسلا  نرقلا  یلا  مهدی  یف  تیقب  سلدنألا و  نم  هیبرغلا  ههجلا  یف  اهعوقول  برغلا  اهومس  هکلمم و  اهولعج 

[ دابآ هّللأ  ]

هجرد و نیب 24  هروکذملا  هیالولا  عقوم  هیزیلکنالا ..  دـنهلا  نم  هیبرغلا  هیلامـشلا  تایالولا  ماسقأ  نم  مسق  یف  هیالو  هّللا * هنیدـم  يأ 
 .. یقرـشلا لوطلا  نم  هقیقد  هـجرد و 26  هـقیقد و 82  هـجرد و 14  یلامـشلا و 81  ضرعلا  نم  هـقیقد  هـجرد و 44  هـقیقد و 25   49

اهمظعأ تاریهن  رهنأ و  هدع  اهیوری  حطسلا و  هیوتسم  ابیرقت  یه  فصن و  نویلم و  وحن  اهناکـس  ددع  و  اعبرم ..  الیم  اهتحاسم 2788 
دنع هعقاو  اهمـساب  هبـصق  اهل  حـلملا و  رکـسلا و  هلینلا و  نویفألا و  هرذـلا و  بنقلا و  نطقلا و  اهتالـصاح  نم  هنمج و  کـنکلا و  رهن 
نع الیم  دعبت 75  یه  اقرش و  هقیقد  هجرد و 55  لوط 81  الامش و  هقیقد  هجرد و 26  ضرع 25  یف  هنمج  رهنب  کـنکلا  رهن  یقتلم 
هنـس لک  اهیلا  جحی  نکامألا و  سدقأ  نم  مهدـنع  یه  ایاغارب و  دونهلا  دـنع  اهمـسا  سفن و  فلأ  وحن 65  اهناکـس  ددع  و  سرانب .. 
ایبرح ازکرم  تلعج  انـصح و  تلوح  همیدق  هعلق  تابارخ و  همیدق و  راثآ  اهب  نیروکذملا و  نیرهنلا  یقتلم  دنع  اومحتـسیل  ریفغ  مج 

دوا ریزو  اهیلع  یلوتـسا  یهلد  هیروطاربمأ  ماسقنا  دـنع  نیملـسملل و  ریبک  عماج  نیینثولل و  دـباعم  هلیمج و  نیتاسب  اهب  ایلعلا و  دـنهلل 
نیتنس دعب  زیلکنالا  هنم  اهذخأ  مث  هنس 1167 

[ ربّلأ ]

و اراتکأ ..   723 اهتحاسم 982 ، طسوتملا ..  میلقالا  یف  اسنرف  تایالو  نم  هیالو  ءار * هرخآ  ادودمم  اددـشم  هیناث  رـسک  هلوأ و  حـتفب 
رهنألا برق  اهنم  عقاولا  اصوصخ  هبصخ  ضارأ  هریثک و  راهنأ  بطر و  ءاوه  تاذ  یه  390 و  اهناکس 812 ، ددع 
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یلا هنم  مسق  لسری  راـتکأ و  فلأ  همورک 15  هحاسم  غلبت  ریثک  اهب  وه  بنعلا و  ناـفوشلا و  ریعـشلا و  هطنحلا و  اهتالـصاح  هریبکلا و 
اهیف هعارزلا  لاوحأ  اهوحن و  نومتنألا و  سینغملا و  دـیدحلا و  اهنداعم  دایج و  اهلویخ  منغلا و  اـصوصخ  هریثک  اـهتاناویح  سیراـب و 

هرفاو تایمک  هنم  ردصی  ادج  حئار  اهکمس  نفسلا و  نایرجل  هحلاص  اهراهنأ  لماعم و  هلمج  اهب  هعانصلا و  لاوحأ  نم  نسحأ 

[ ایناملا ]

كرمنادلا الامش  اکیجلب و  هدنلوه و  اسنرف و  هیروهمج  ابرغ  اینولوب و  ایسور و  اقرش  اهدحی  یطسولا ..  ابوروأ  کلامم  نم  هکلمم  * 
یلوألا هجردلا  نم  هیبرح  هلود  یه  هرسیوس و  اسمنلا و  ابونج  لامشلا و  رحب  قیطلابلا و  رحب  و 

وحن نیصلا  قرش  هیقیرفا و  هیسونایقوالا و  رئازجلا  یف  اهتارمعتـسم  هحاسم  عبرم و  لیم  وأ 211000  رتمولیک  فلأ  اهتحاسم 450000 
عبرم لیم  نویلم 

جیلخ اهناجلخ  نم  هیبرغلا و  هیلامـشلا  نم  یلامـشلا  رحبلاب  هیلامـشلا و  ههجلا  نم  یقیطلابلا  رحبلاب  هطاحم  یه  اـهناجلخ ..  اـهراحب و 
سیل یلامشلا و  رحبلا  نم  رداص  وه  غروبماه و  جیلخ  یقیطلابلا و  رحبلا  نم  هرداص  اهلک  نتیتس و  جیلخ  کیرتاد و  جیلخ  کیبول و 

لود عیمج  هیف  تکرتشا  میظع  لافتحاب  اهحتف  ناـک  هیرجه و  هنـس 1313  یف  ابیرق  ترفح  یتلا  لیک  هعرت  وه  دـحاو و  زاغوب  ّالإ  اهب 
اهعاستا 200 مظعأ  امدـق و  اهعاستا 85  امدق و  اهقمع 29  ـالیم و  اهلوط 61  یقیطلابلا و  رحبلاب  یلامـشلا  رحبلا  لصت  یه  اـبوروأ و 

مدق

مث مور  تیلیس و  رهوف و  كرفون و  هریزج  هدنلوغویله و  هریزج  یه  لامشلا و  رحب  رئازج  اهرهشأ  هریغص  رئازج  هلمج  اهب  اهرئازج .. 
نیجور ندامها و  هریزج  یه  قیطلابلا و  رحب  رئازج 

اغلو رهن  دعب  ابوروأ  یف  رهن  ربکأ  وه  بونادلا و  رهن  اهمظعأ  بلآ  لابج  یطـسولا و  اهلابج  نم  هرداص  رهنأ  هلمج  اهللختی  اهراهنأ .. 
رحبلا یف  بصی  اینامور و  رجملا و  اسمنلا و  ایناملا و  کلامم  هنایرج  یف  قرتخی  ءادوسلا و  تاباغلا  لبج  نم  عبنی  لیم  هلوط 1100  و 

مث هریبکلا  نفـسلا  لمحل  دعتـسم  وه  اهقرتخی و  یتلا  تاهجلا  عیمج  یف  هیراجتلا  هکرحلا  یف  لّوعملا  هیلع  يذـلا  رهنلا  وه  دوسـألا و 
يرجی هرسیوس  لابج  نم  ردصی  وه  نیرلا و  رهن 
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بصی لیم و  اّرو 400  رهن  عم  هلوط  رزو و  رهن  لـیم و  وحن 200  هلوط  سما و  رهن  لامـشلا و  رحب  یف  بصی  ایناملا و  یف  ـالیم   469
لیم و هیناملالا 500  هیروطاربمالا  لـخاد  هلوط  تاریهن  هلمج  هیف  بصی  اـیمیهوب و  لاـبج  نم  عبنی  وه  بلآ و  رهن  لامـشلا و  رحب  یف 

لباقتی لیم  وحن 500  ایناملأ  یف  هلوط  تیدوس و  لابج  نم  ردصی  وه  ردوا و  رهن  غروبماه و  ءانیم  برق  یلامشلا  رحبلا  یف  بصی  وه 
اینولوب و ایـسورب و  قرتخی  اسمنلا و  لاـبج  نم  جرخی  وه  لوتـسیف و  رهن  یقیطلاـبلا و  رحبلا  یف  بصی  مث  تاریهن  هلمج  عم  هریـس  یف 
ایناملاب و خـیروک  یف  بصی  هیـسورلا و  دالبلا  نم  هجرخم  نماین و  رهن  قیطلابلا و  رحب  یف  بصی  الیم و  هیروطاربمالا 150  یف  هلوط 

اهل هیمهأ  اهنکل ال  هریثک  اهتاریحب  و  هیناکریمالا ..  عرتلا  نود  اهرثکأ  نا  الا  ضعبب  اهضعب  لصت  عرت  هدع  هریبکلا  رهنالا  نیب  لعج  دق 
رکذلا قحتست 

یلا اهقرـش  نم  لابجلا  اهقرتخت  هیلبج  اهـضرأ  ناف  یطـسولا  ایناملأ  سکع  هعـساو  هیلمر  لوهـس  نع  هرابع  هیلامـشلا  ایناملأ  اـهلابج .. 
لابج مث  هیلامـشلا  ههجلا  نم  جـنیرون  لابج  ایمیهوب و  تاباغ  تنایج و  لابج  هیقرـشلا و  ههجلا  نم  تیدوس  لاـبج  اهرهـشأ  اـهبرغ و 
لابج اهیف  دـتمت  رتم  نم 500  لقأ  اهعافترا  هبـضه  نع  هرابع  یهف  هیبونجلا  ایناملأ  امأ  و  هیبرغلا ..  ءاـحنالا  یف  لـیفلا  لـبج  نوراـه و 

نع اهلـصفت  هیبرغلا و  اهدودـح  نم  هدـتمم  یه  جـنیرون و  لاـبج  مث  بونجلا  نم  بلآ  لاـبج  هیبرغلا و  نم  ءادوسلا  تاـباغ  اروـج و 
اسنارف

اهدـعب و وأ  ءاوتـسالا  طـخ  نم  اـهبرق  نم  عقاوملا  فـالتخاب  ـالیلق  فلتخم  وه  کـلذ  عم  لدـتعم و  موـمعلا  یلع  اـهؤاوه  اـهؤاوه .. 
یف هعقاولا  دالبلا  و  عقوملا ..  عافترا  هفطلی  ضرعلا  نم  یلفسلا  تاجردلا  یف  رحلا  عافترا  الثمف  کلذ  وحن  اهـضافخنا و  وأ  اهعافترا 

ایناـملأ ءاوهک  امیلـس  نکی  مل  اذـلف  یبرغلا  بونجلا  برغلا و  نم  هدراوـلا  هبطرلا  حاـیرلل  هضرعم  هیلامـشلا  اـیناملاک  راـبکلا  لوهـسلا 
هلمجلاب و  هتحت ..  دربلا 31  تاجرد  یصقأ  رفصلا و  قوف  بلالا 95  یلامش  یف  هعقاولا  دالبلا  یف  هرارحلا  تاجرد  یصقأ  یطسولا و 

اهریغل هبسنلاب  هئطولا  هفیفخ  دالبلا  هذه  یف  اهناف  هیئابولا  یتح  ضارمالا  راشتنا  یلع  دعاسم  ریغ  میلس  یقن  اهؤاوه 

ریغ ارتوللا و  سرع و  نبا  ضرالا و  قانع  نترملا و  رتسمهلا و  بلعثلا و  کنفلا و  بنرالا و  لیالا و  هیربلا  اهتاناویح  نم  اـهتاناویح .. 
فالتا عنمت  هددشم  نیناوق  دیصلل  و  کلذ .. 
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هحراجلا رویطلا  .ریمحلا و  لاغبلا و  نم  ریثک  اهب  .ریزاـنخلا و  زعاـملا و  رقبلا و  لـیخلا و  منغلا و  هیبرت  اـهیف  رثکی  .تاـناویحلا و  هذـه 
رثکی لیلقلا و  الا  تارـشحلا  نم  اهیف  سیل  هیروطاربمالا و  تاهجلا  عیمج  یف  هریثکف  اـهنم  هیجاجدـلا  اـمأ  .اـهیف  دوجولا  هلیلق  هریبکلا 

نم عاونأ  بلالا  رهن  یف  دـجوی  هریبکلا و  رهنالا  یف  ـالا  دـجوی  ـالف  نوموسلا  اـمأ  اـهکرب  اـهراهنأ و  عیمج  یف  ملبلا  ینبلا و  کمـسلا 
قیطلبلا رحب  یف  نیدرسلا  حلاشلا و  دجوی  هیلبجلا و  رهنالا  عیمج  یف  شوقنملا  کمسلا  دجوی  سیلکنالا و  راحملا و  نویجروتسالا و 
اهیف لیلق  ریرحلا  دود  هیلخادلا و  رهنالا  ضعب  یف  فدصلا  نیتسلک و  غیوسلس و  لحاوس  برقب  عقوقلا  دجوی  یلامشلا و  رحبلا  و 

دعب اصوصخ  یلامشلا  رحبلا  لحاوس  یلع  هعقاولا  حاطبلا  اهیضارأ  بصخأ  بصخلا و  هیاغ  یف  اهیـضارأ  بلغأ  اهتاعارز ..  اهتاتابن و 
اطاطبلا و ملبـشلا و  ریعـشلا و  حمقلاک و  هلدتعملا  هقطنملاب  هصتخملا  تاتابنلا  عیمج  تبنت  تراصف  یعانـصلا  نیـسحتلا  نم  هتزاح  ام 

هشیشح غبتلا و  نارفعزلا و  بنقلا و  ناتکلا و  ءادوسلا و  هبحلا  نوسینالا و  شاخشخلا و  تفللا و  نخدلا و  هرذلا و  ءایبوللا و  لوفلا و 
هتلغ حمقلا و  اهتالـصاح  رهـشأ  و  نیتلا ..  نقاردلا و  بنعلا و  حافتلاک و  هکاوفلا  اهب  رثکت  اذـک  کلذ و  ریغ  رودنمـشلا و  رانیدـلا و 

وحن 300 اهتعارز  یضارأ  هحاسم  غلبت  یلامـشلا  ضرعلا  نم  یلا 51 و 30  هدـتمم  یهف  اهمورک  امأ  بدرأ ..  نویلم  وحن 22  هیونسلا 
نویلم وحنب 42  ردقت  اهتاباغ  هحاسم  و  رکـسلا ..  نم  هرفاو  غلابم  هنم  جرختـسی  يذـلا  رجنبلا  یف  هعارز  دالبلا  رثکأ  یه  نادـف و  فلأ 

تاعقنتسملا هریثک  هلحق  هیلمر  اهیضارأ  ناف  رفوناه  هلایا  ایسورب و  ههج  امأ  نادف .. 

دیدـحلا ایلافتـس و  یبونج و  ستره و  یف  هریثک  هضفلا  دوجولا و  لیلق  اهبهذ  نا  الا  نداعملا  عاوناـب  هینغلا  دـالبلا  نم  یه  اـهنداعم .. 
اـغربجزرا و یف  ریدـصقلا  عاونأ  دوجأ  ایـسورب و  نیرول و  سازلأ و  ایلافتـس و  دـیدح و  هدوجأ  هیلبجلا و  لسالـسلا  رثکأ  یف  دوجوم 
اهیلاهأ و هجاح  نع  دیزت  هجرد  یلا  اهتایالو  بلغأ  یف  ریثک  حلملا  .ایلسیس و  یف  کنزلا  .سکاس و  اینوصکص و  یف  صاصرلا  رثکی 
وحن 80 نینسلا  ضعب  یف  هرادقم  غلب  دق  یندعملا و  محفلا  اذک  اینوصکـص و  ایلعلا و  ایـسیلیس  ایلافتـسو و  ایـسورب و  یف  هنداعم  ربکأ 

نویلم
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حلم تیربکلا و  اضیأ  اهنداعم  نم  برطلا و  نم  ریبک  رادـقم  هلدـب  اهیف  دـجوی  هنا  الا  هیبرغلا  هیلامـشلا  ههجلا  یف  لیلق  وه  هتالونوط و 
ینغأ نم  یه  هفلتخم و  تاـهج  یف  هدوجوم  یه  ءاـبرهکلا و  ماـخرلا و  تیفارفلا و  ریـشابطلا و  صجلا و  جازلا و  بشلا و  دوراـبلا و 

اهعاونأ عیمج  نم  هیندعملا  هایملا  یف  ایندلا  کلامم 

تاجوسنملا و تاسوبلملا و  هعانـصب  ترهتـشا  يرجهلا  عباسلا  نرقلا  ذـنم  هیوابوروألا و  لماعملا  مدـقأ  یهف  اهلماعم  امأ  اهتاعانص .. 
قرولل و لمعم  لوأ  اهیف  یـشنأ ء  هنـس 1208  یف  هیریرح و  لماعم  هلمج  اهیف  تمیقأ  نماثلا  نرقلا  یف  هیراخفلا و  هیجاجزلا و  هینـآلا 

بورحلا یف  اهنا  الا  میظع  جاور  اهتراجتل  ناک  عباطملا و  اهیف  تئشنأ  رـشاعلا  نرقلا  یف  تاعاسلا و  لمعب  ترهتـشا  عساتلا  نرقلا  یف 
هریخالا مایالا  یف  یه  هلمجلاب  نآلا و  یلا  دایدزاب  هیقار  تلاز  لوـالا و ال  اـهماقم  یلا  تداـع  مث  هعانـصلا  اـهیف  ترخأـت  هیواـسنرفلا 

لودلا نم  یه  اهنمث و  سخب  اهنـسحل و  ایندـلا  ءاحنأ  بلغأ  یف  هجئار  اهتاعونـصم  هعانـصلا و  یف  يربکلا  ابوروأ  لود  نم  هدودـعم 
یتح ارتلکنا  راجت  ردق  تطح  کلذب  اهریغ و  هیوابوروألا و  قاوسالا  یف  اهل  هرظانم  ارتلکنال و  هیراجت  هلود  یناث  يربکلا و  هیراجتلا 

عاستالا یف  هذخآ  اهتراجت  هرئاد  تلاز  اهتراجت و ال  یف  هیلوالا  فرش  ظفحل  همزاللا  ریبادتلا  تذختا  اهلبقتسم و  نم  هفیخ  تسجوأ 
یلحلا و عاونأ  هیفزخلا و  هیجاجزلا و  یناوالا  هیراخبلا و  تالآلا  تابورشملا و  تاجوسنملا و  رکـسلا و  اهنم  هرداصلا  داوملا  رهـشأ  و 

عئاضبلا نم  اهیلا  دراولا  همیق  تغلب  تاهینجلا و  نم  انویلم  وحنب 162  هتمیق  تردق  امم  کلذ  وحن  هیبطلا و  تاراضحتسالا  هحلسالا و 
تاهینجلا نم  انویلم  هیبنجالا 216 

نفسلا و ریسل  هلباق  اهراهنأ  بلغأ  هندمتملا و  هیوابوروألا  کلامملا  هیقبک  رباعملا  قرطلا و  هریثک  یه  هیدیدحلا ..  اهککـس  اهقرط و 
هلمج تقفنأ  دق  لیم و  فلأ  وحن 28  اهلوط  غلبی  هیدیدحلا و  ککـسلا  هرثک  یف  هیوابوروأ  هلود  لوأ  یه  باکرلا و  عئاضبلا و  لقن 

هدم هیلخادلا  اهتلـصاوم  اهتراجت و  یلع  نامأ  یف  یه  اذل  هیدـیدحلا و  ککـسلا  دـم  یف  اسنرف  نم  اهتذـخأ  یتلا  هیبرحلا  همارغلا  نم 
برحلا

میلعتلا اهتاهج و  عیمج  یف  هشهدم  هروصب  اهیف  هیقار  فراعملا  مولعلا و  اهفراعم .. 
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نونفلا عاونأ  عیمج  سردت  هسردم  وحن 27  هیلکلا  سرادملا  نم  اهب  یثنأ و  وأ  ناک  ارکذ  تاونس  عبس  رمعلا  نم  غلب  نمل  يربج  اهیف 
هریغـصلا و سرادـملا  اـمأ  تاـهینجلا  نم  نییـالم  هتـس  وحن  غلبت  فراـعملا  رـشن  قرط  یف  هموکحلا  تاـقفن  حاـجنلا و  عـم  هیرـصعلا 

الصأ هیوابوروألا  لودلا  نم  دحأ  اهیف  اهرظانی  هیفـسلفلا ال  اهفراعم  هئاملا و  یف  نوعـست  یلاهالا  نم  ئراقلا  ادج و  هریثکف  بتاکملا 
هیفـسلفلا و هیملعلا و  اهفیلآت  فراعملا و  مولعلا و  یف  اهاقرأ  ابوروأ و  تاغل  مظعأ  نم  یه  هیناملالا و  هغللا  یه  اهیف  هیمـسرلا  هغللا  و 

تاعطاقملا ناکس  ادع  ام  هیناطلسلا  یلاهأ  مومع  هغل  یه  ابیرقت و  ابوروأ  ناکس  سمخ  اهب  ملکتی  اهریغ و  نم  رثکأ  هینیدلا  هیبدالا و 
ولسلا هغلب  نوملکتی  هبلاقصلا  هیلصألا و  مهتغلب  نوملکتی  مهناف  اینولوبلا 

وه لوالا و  وه  بنذلا  بهذملا  نیینامورلا و  کیلوثاکلا  بهذم  تناتستوربلا و  بهذم  امه  نادئاس و  نابهذم  ایناملأ  یف  اهتاناید .. 
بهذـم وه  هیروطاربمالا و  نم  هیبرغلا  هیبونجلا و  کلامملا  یف  دـئاس  یناثلا  نیثلثلا و  وحن  هب  نیدـی  هیلامـشلا و  ایناملا  ناکـس  هناـید 

هکلمملا ءاحنأ  عیمج  یف  هقلطم  هینیدلا  هیرحلا  دوهیلا و  نم  نویلم  فصن  وحن  اهب  ناکسلا و  ثلث 

اهینج اهنم 146  یناملأ  لک  صخیف  تاهینجلا  نم  نویلم  هئامثالث  فالآ و  هعبـسب  هریخألا  نینـسلا  ضعب  یف  اهتورث  تردق  اهتورث .. 
یناملالا کنبلا  یف  اـشرق و  وحن 351  مهنم  دـحاو  لک  بیـصن  ناکل  اهیلاهأ  یلع  هیقرولا  هیـضفلا و  هیبهذـلا و  اـهلاومأ  تعزو  ول  و 

تاـهینجلا و نم  نویلم  وحن  مهنم  دـحاولا  هورث  غلبت  ینغ  وحن 100  یلاـهالا  یف  تاـهینجلا و  نم  نوـیلم  نیعبرأ  همیقب  هضف  بهذ و 
بلغأ یف  هبانطأ  براض  مکحتـسم و  قیـضلاف  زجع  اهتینازیم  یف  رهظی  الا و  هنـس  رمی  هناف ال  اسنرف  ارتلکنال و  هبـسنلاب  هفیعـض  اهتیلام 

ترطـضا اذا  اهتموکح  دـجت  اذـل  اهتاعانـص و  اهتالـصاح و  یلع  هدـیدج  بئارـض  لمحت  یف  دالبلل  هردـق  هیروطاربمالا و ال  تاهج 
وحن غلبی  يونـسلا  هموکحلا  لخد  امئاد و  ضارتقالا  داصتقالا و  یلع  هئارجا  یف  دـمتعت  هظهابلا  تاقفنلل  جاتحی  عوضوم  یف  عورـشلل 

تاهینجلا نم  انویلم  نع 92  دیزت  اهنا ال  ثیح  اهریغل  هبـسنلاب  اهیف  شحف  اهنوید ال  نا  الا  کلذک  اهجرخ  تاهینجلا و  نم  انویلم   65
یئاجفلا جایتحالا  یلا  یضفی  ئراطل  اهتدعأ  اسنرف  برح  همارغ  نم  هرخدم  تاهینجلا  نم  انویلم  نوثالث  اهدنع  دجوی  اضیأ  و 
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ام هیعارـشلا  هیراجتلا و  نفـسلا  نم  اهدـنع  يراجتلا و  يرحبلا  دادعتـسالا  یف  هیناثلا  وأ  هثلاثلا  هوقلا  اهل  هیبرحلا ..  هیراجتلا و  اهتیرحب 
قرت یف  اهتیرحب  تلاز  نط و ال  اهدح 1443000  هیراخبلا و  اهنفس  لومحم  نط و  وحن 1755000  اهلومحم  هنیفس  نع 8000  دیزی 

لودلا هبتر  یف  لوخدلا  تزهان  نآلا  اهنا  الا  يربکلا  لودلا  نم  اهریغ  هاهاضمل  هدعتسم  اقباس  نکت  مل  هیرکسعلا  اهتیرحب  هنس و  لک 
اهتیرحب یف  دـیدجلا و  زرطلا  نم  اهنم  ریثک  یتلا  هیبرحلا  تاعردـملا  نفـسلا و  نم  هیافکلا  هیف  ام  اهدـنع  راص  ثیح  يربکلا  هیرحبلا 

تاهینجلا نم  نییالم  هثالثلا  یلع  دیزی  هیرحبلا  هینازیم  رکاسعلا و  نم  سفن  فلأ  وحن 32 

اهنکمی برحلا  تقو  یف  هیعفدم و  اناسرف و  هاشم و  يدنج  فلأ  نم 500  رثکأ  ملسلا  تقو  یف  یناملالا  شیجلا  غلبی  يربلا ..  اهشیج 
هیلا وعدت  نأ  اهنکمی  برحلا  ءانثأ  یف  اهنا  لیق  نیرمنلا  تحت  یقابلا  نونرمتم و  نییالم  هعبرأ  مهنم  هدایز  نییالم و  عبـس  یلا  هلاصیا 

ام یلوألا و  هجردـلا  نم  هیبرح  هلود  یهف  بیترت  عدـبأ  ماظن و  نسحأ  یلع  همظنم  اهدونج  اهایاعر و  نم  فلأ  لـک  نم  لـتاقم   310
اهلبقتسم نسحب  یضقی  هثیدحلا  هیبرحلا  نونفلا  یف  هعاربلا  نم  اهداوق  هتزاح 

هرح و ندم  هلقتسم و  تایالو  هریغص و  تاراما  هیقود و  کلامم و 21  هعبرأ  نم  هفلؤم  یه  هیروتـسد و  هیروطاربمأ  یه  اهتموکح .. 
ینامرجلا داحتالا  سلجم  امهدحأ  ناسلجم  اهیف  لعج  هیدالیم و  هنس 1871  لیربأ  یف 16  اهماظن  نس  دـق  نیروللا و  سازلالا و  هلایا 

و غاتـسشیر )  ) همـسا باونلا و  سلجم  یناثلا  اهناکـس و  هبـسنب  ایونـس  هیناملالا  تاموکحلا  هؤاضعأ  بختنت  و  تارـس ) ونب   ) یمـسملا
لک یف  یناثلا و  یلع  اهـضرع  داری  یتلا  داوملا  یف  رظنی  لوالا  سلجملا  نینـس و  ثالث  هدـمل  عارتقالا  باختنالاب و  نونیعم  هؤاـضعأ 
یف ایـسورب  نع  هلقتـسم  ریغ  اهنکل  اهب  هصاخلا  دالبلا  بلاـطم  یف  رظنت  هلقتـسم  هیباـیب  سلاـجم  یناـملالا  فلختلا  یف  هلخاد  هموکح 
نم هیجراخلل و  ثلاثلا  هیرکـسعلل و  یناثلا  هیلاملل و  اهدـحأ  رزو  هثالث  اهلک  هیروطاربمالل  هیجراخلا و  هیرکـسعلا و  هیلاملا و  هرادالا 

هروشمب کلذ  لک  نکل  ءارفـسلا و  نییعت  تادـهاعملا و  طبر  حلـصلا و  دـقع  برحلا و  راهـشإ  یه  هب  هصاخلا  هیروطاربمـألا  قوقح 
لوألا سلجملا 

( لوأ مجنم  - 47)
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روطاربمألا هدـلاو  توم  دـعب  هکلمملا  یـسرک  یلع  سلج  هیرجه و  هنـس 1276  یف  دـلو  یناثلا  مویلغ  روطاربمألا  نآلا  وه  اـهکلم .. 
یف هئانتعا  هقذح و  هرثک  هطاشن و  هّوق  هتمه و  ولعب  رهتـشا  دق  هیلاحلا و  هیناملالا  هنطلـسلل  روطاربمأ  ثلاث  وه  هنس 1306 و  کیردیرف 

هثیدـحلا فراعملا  مولعلا و  نم  ریثک  یف  عراب  وه  هلیللا و  مویلا و  یف  تاعاس  سمخ  نم  رثکأ  ماـنی  ـال  هنا  لـیق  یتح  هنطلـسلا  نوؤش 
بلجتـسا هئاهد  هّوقب  هنا  یتح  هیـسایسلا  مولعلا  یف  هبیجع  هراهم  هل  یقیـسوملا و  ریوصتلا و  شقنلاک و  هلیمجلا  نونفلا  یف  اـصوصخ 

نأش هل  راص  هبحملا و  هّدوملا و  نیعب  هنوقمری  مهلعج  یتح  مهفطاوع  یلع  یلوتسا  هتبحم و  یلا  مهلوقع  بذج  نییواسنرفلا و  بولق 
رکذی نأ  قحتسی  کلذ  لثم  مهدنع و 

رمألا هذفانلا و  هملکلا  هلوصلا و  هوقلا و  ماسح  اهدیب  لّوألا و  توصلا  اهل  ناک  نیعبسلا  برح  لبق  اسنرف  نا  مولعم  وه  امم  اهتسایس .. 
نم بکرملا  یـسنجلا  كارتشالا  نم  همئاقلا  هیلاحلا  هدـحولا  ببـسب  کلذ  هیوابروألا و  لودـلا  هیقب  نود  هرماـعلا  بلغأ  یف  عاـطملا 
مل اهئازجأل و  هقرفم  اهل  هللحم  هّوقب  ّالإ  لحنت  یتلا ال  هیوقلا  هطبارلا  یه  هینطولا و  لایمألا  قالخألا و  مدلا و  هثالث  هیرـصنع  تادحو 

دسجب حورک  وه  يذلا  اهعمج  قرفت  اهقاصتلا و  لحت  اهتّوق و  یلع  وطـست  هلاّعف  هّوق  اذکه  دوجو  ناکماب  روطخ  اسنرف  رکف  یف  نکی 
تطح لودلا و  نیب  اهنأش  تعضو  لذلا و  ضیضح  یلا  زعلا  جوأ  نم  اهتطقسأ  یتلا  هیناملالا  هیبرحلا  هرئادلا  اهیلع  تراد  یتح  دحاو 

یلودلا عمجملا  یف  لّوألا  توصلا  اهل  راص  هوقلا و  کلت  ماسح  هوطسلا و  کلت  مامز  ایناملا  تملتسا  مهعمتجم و  یف  اهماقم  اهربق و 
لامآلا و اهرغن  تناک  یتلا  لب  لابب  رطخی  مل  اـم  کـلذ  عیمج  نم  تزاـح  یـسایسلا و  ملاـعلا  یف  هیماـسلا  هرکفلا  هذـفانلا و  هملکلا  و 

يوس اهدصقم  نم  رت  مل  لمألا  هبئاخ  تیقب  اهظح  ءوسل  اهنا  ّالإ  نیبراحتملا  فعض  دعب  اصوصخ  ایـسور  یه  ماقملا  اذه  لاون  بقرتت 
لباقت يرخا  تاضیوعتب  کلذ  نع  اهتلغـش  اهدصقم و  نیب  اهنیب و  تلاح  اهتکـسأ و  اهتـسایس  نسح  ایناملا و  ءاهد  هّوق  نأ  ّالإ  لشفلا 
تّدش دعسلا  تاتلف  نم  هفیخ  مث  اهرمأ  ماقتسا  یتح  اهتسایس  لک  تلمعتسا  اهدهج و  هیاغ  تلذب  مث  عفرألا  توصلا  کلذ  اهمالتـسا 

امم ابوروأ و  یف  یسایسلا  درفتلا  هفیظوب  تماق  اسمنلا و  ایلاطیا و  نیب  اهنیب و  یثالثلا  داحتالاب  اهرزأ 
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ام عم  هدحاو  هلسلسب  اقیثو  اطبر  هل  اهطبر  یناملالا و  داحتالا  مسج  اهنم  بکرتی  یتلا  رـصانعلل  اهبذج  اهئاهد  اهتراهم و  هدشب  دهـشی 
هدع نیب  هملکلا  تدحو  هداضتم و  هریثک  رـصانع  نیب  تّفلأ  دق  فیک ال و  هدشلا و  یف  هیاهنلا  دـح  هغلابلا  تابوعـصلا  نم  کلذ  یف 

دیحوتلا اذه  هیـضق  یف  ایلاطیاب  اههبـشت  نأ  كاّیإ  لالقتـسالا و  بح  درفتلل و  عبطلاب  هلاّیم  اهنم  هدـحاو  لک  تاراما  هلمج  کلامم و 
موقت هیمویق  اهل  قبت  ملف  اهتمه  لابج  تکد  اهتوطـس و  هّوق  تقحم  هقرفتملا و  اهبوعـش  نم  کلامملا  كولملا و  تقحـس  ایلاطیا  ناـف 

ءاقب عم  کلامملا  کلت  عیمج  تمـض  لب  لعفلا  اذـه  لثم  نع  اهـسفن  تهزنف  ایناملا  امأ  دوجولا و  هرئاد  یف  هب  رهظت  الکیه  اـهب و ال 
یلاملا يدنجلا و  داحتالاب  اهسفن  تطبر  اهنا  رمألا  هیاغ  دیرت  ام  لعفت  اهلالقتساب  هجّوتم  اهل  هیرحلا  مامز  قالطا  دوجولا و  یف  اهنآنش 

اهلالقتسا بح  اهصاصتخا و  یلع  هصیرح  اهنم  هدحاو  لک  هراما  هکلمم و  نیرشع  هسمخ و  وحن  طبر  یف  ام  هبوعـصلا  نم  کیهان  و 
مـسج یلع  یـشخت  ـال  بقاوعلا  ءوـس  نم  فوـخلا  هنیمأ  بئاوـنلا  نم  همالـسلاب  لـمألا  هدـیطو  کلذـب  یه  ذـئنیح  لاـقی  ـال  اـعبط و 

نابـسح اهل  هلک  کلذ  عم  یه  لوقن  انال  یثالثلا  داحتالل  عاد  يأف  ضرع  ضراع  يأب  یلابت  ضرم و ال  هموثرج  لوخد  هیروطاربمألا 
مأ هملکلا  لاحلا و  هدحو  یلع  هتباث  اهتیعمج  یقبت  له  يردت  یه ال  لودلا  نم  هلود  عم  برحل  عاد  اهاعد  اذا  هنا  وه  مهم و  لبقتسم 

نوکی مث  نم  الهـس و  سیل  لکـشم  رمأ  یلع  اسلجم  نیرـشع  هقفاوم  ناف  لکـشم  عوقو  دـنع  امیـس  قرفتلل ال  اهوعدـی  ام  اهل  ضرعی 
هذـه لخاد  هبراحملا  هلودـلا  تبت  نا  ایـسور  وأ  اسنارف  عم  یبرح  ثداـح  عوقو  ضرف  اذا  هنا  نوکی  اـم  برقأ  نم  اـصوصخ و  رطخلا 

نوکت الهف  لاتقلا  بعاتم  نم  هحارلا  یتاذـلا و  اهلالقتـسا  هکلمم  لکل  کـلذ  هلباـقم  یف  نمـضت  قرفتلل و  داـسفلا  هموثرج  هیعمجلا 
فلاحتلا هّوق  الا  اهتایح  حور  اهل  ظفحی  لاتقلا و  اهضرم  نم  اهیفـشی  ءاود  ذئنیح  اهل  له  مأ ال و  ایناملا  یلع  همیخ  بقاوعلا و  کلذب 
لوصولا نکمی  ماظتنالا ال  لماک  هجوب  طابترالا  يرع  قیثوت  نا  مولعملا  نم  مث  رادـتقا  هّوق و  تاذ  يرخا  هلودـل  نوکرلا  وأ  یثـالثلا 

نیصلا و ایقیرفإ و  یف  هعساو  اکالمأ  ترمعتساف  رامعتسالا  لیبس  كولـس  یلا  تحنج  کلذل  هیلاملا و  دراوملا  قاطن  عیـسوتب  ّالإ  هیلا 
تماق هیرحب و  هیرب و  اهتیرکسع  هّوق  زیزعت  اهتراجت و  هیقرت  یف  تذخأ 
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مث فلاحتلا  لود  عم  هیداحتالا  هطبارلا  ظفح  یهف  هرضاحلا  ایناملا  هسایس  امأ  هیجراخلا ..  هیسایسلا  هوطـس  یلخادلا و  داحتالا  ظفحب 
رامعتسالا هراجتلاب و  هیلهألا  هورثلا  یقرت  ءارو  یعسلا  یف  دهجلا  لذب  عم  اهعم  قئالعلا  نیسحت  اسنارفل و  ددوتلا  ایسور و  عم  بباحتلا 

امأ تایروهمج  هیکلم و 3  تاـموکح  اهنم 23  امـسق  نیرـشع  فین و  یلا  ایناملا  هیروطاربمأ  مسقنت  هیـسایسلا ..  اهتامیـسقت  اـمأ  و  .. 
سه یه  تایق و  دـنرغ و  تس  غربمترو و  اینوصکـص و  ایراقاب و  هکلمم  ایـسورب و  هکلمم  یه  کـلامم و  هعبرأ  اـهنمف  تاـموکحلا 

نجنتیم سکس  کیوسنرب و  یه  تایقود و  سمخ  غربندلا و  رمی و  سکس و  ستلیرتس و  غربنلکم  نریوش و  غربنلکم  تداتسمدر و 
یبل تداتسلدور و  غربستراوش  نسوش و  دنوس و  غربستروش  یه  تاراما و  عبس  تلهنا و  غربنتلا و  سکـس  اتوغ و  غربوک  سکـس  و 
هیالو غربمه و  نمیرب و  کبول و  یه  هرح و  ندم  ثالث  هدیدجلا و  سیور  همیدـقلا و  سیور  كدـلو و  یبل و  غربمـش  تلومتد و 

نیرول سازلا و 

ادج همدقتم  اهیف  هعارزلاف  هبصخ  ریغ  اهنوک  عم  یه  اسأب و  اهمظعأ  هّوق و  اهدشأ  ایناملا و  تاموکح  ربکأ  یه  ایـسورب ..  هکلمم  ( 1)
اعبرم و الیم   134 وحن 528 ، اهتحاسم  و  کلذ ..  ریغ  يرجحلا و  محفلا  دیدحلل و  مجانم  هدع  اهب  اهراهنأب و  هلـصتم  عرت  هلمج  اهب  و 

هعبرأ یلا  هرادالا  مسقنت  یکیلوثاکلا و  بهذملاب  نوقابلا  تناتـستوربلا و  بهذـمب  نیدـی  مهبلغأ  سفنألا  نم  انویلم  وحن 32  اهیلاهأ 
اهعقوم هیوابوروالا  ندملا  لمجأ  نم  هیروطاربمألا و  همـصاعلا  یه  نیلرب و  هنیدـم  اهزکرم  جروبدـنارب و  یه  و  هریبک ..  هیالو  رـشع 

ثلاث یه  نداعملا و  بکـس  ینیـصلا و  فزخلا  هشقألا و  جسنل  لماعم  هلمح  یلوالا و  هجردلا  نم  هیلک  هسردـم  اهب  هربس و  رهن  یلع 
هذـهب رکذـت  یتلا  ندـملا  نم  بناـجألا و  نم  یقاـبلا  ناـملالا و  نم  مهثلث  همـسن  مهددـع 1660000  ناف  اسوفن  هیوابوروالا  ندـملا 
لماعم هیروطاربمالا و  يارـسلا  اهبومادستوب  هنیدـم  مث  هیران  لماعم  هلمج  اهب  همکحم  هریغـص  هنیدـم  یه  ودنابـس و  هنیدـم  هکلمملا 

ردوأ و رهن  یلع  هعقاولا  تروفکنارف  هنیدم  مث  ایناملا  ءارمأل  هلیمج  تایارـس  هدع  هزجعلا و  رکاسعلا  ءانبأل  هسردم  هحلـسألل و  هریثک 
تاباغلا تاریحبلا و  هریثک  هبرتلا  هبصخ  هعطاقم  یه  هیقرشلا و  ایسور  و  دیدحلل ..  بکاسم  هلمج  اهب  همهم و  هیراجت  هنیدم  یه 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 443 

http://www.ghaemiyeh.com


373 ص :

یف هراجتلا  هعـساو  هیراجت  هنیدم  یه  کیزناد و  هنیدم  سفن و  اهیلاهأ 170000  ددع  هیلک و  هسردم  اهب  جربسکنیوک  اهندم  رهـشأ 
نم همیدقلا  اینولوب  تایالو  نم  هیالو  یه  نزوب و  همسن و  اهیلاهأ 125000  ددع  حاورألا و  ریطقتل  لماعم  اهب  باشخألا و  بوبحلا و 
نم هیالو  یه  ایسیلیس و  و  همسن ..  اهناکس 72000  دده  اهنوصح و  هناصح  اهلقاعمب و  هریهش  یه  نزوب و  هنیدم  اهب  هریهـشلا  ندملا 

اهندم نسحأ  کنزلا و  صاصرلا و  دیدحلا و  محفلا و  یف  هینغ  مجانم  لماعم و  هدع  اهب  هورث  اهرثکأ  اناکس و  ایـسورب  ناکـس  مظعأ 
لحاوس یلع  هعقاو  هیالو  یه  ناریموب و  و  فوصلا ..  یف  هراجت  اـبوروأ  دـالب  مظعأ  یه  هیعانـص و  لـماعم  هلمج  هیلک و  اـهب  ولـسرب 

هدع اهب  هنیصح  همهم  هیراجت  ءانیم  یه  نتیـس و  هنیدم  اهندم  نم  مانغألا و  هریثک  یعارملا  هعـساو  یـضارألا  هبـصخ  یقیطلابلا  رحبلا 
اهناکـس اّدج  همیظع  هنیدم  یه  جروب و  هجام  اهتمـصاع  هعارزلا و  یف  هیقار  هبرتلا  هدـیج  هیالو  یه  نکاس و  و  نفـسلا ..  ءانبل  لماعم 

رهشأ اهریزانخ و  اهطب و  هرثک  اهمجانم و  هرثکب  هروهشم  هنیدم  یه  ایلافتـس و  هعماج و  هسردم  اهب  لاه  هنیدم  اهندم  نم  210000 و 
يرجحلا محفلا  دیدحلا و  مجانملا  نم  اهب  هیعانصلا و  لماعملا  ناکـسلا و  هریثک  هعطاقم  یه  نیّرلا و  و  هنومترود ..  رتسنوم و  اهندم 

لقنل هریبکلا  هریثکلا  نفـسلل  لـماحلا  نیّرلا  رهن  اـهقرتحی  هینطقلا  هشمقـألا  ریرحلا و  اهتاعونـصم  رثکأ  مدـقتلا و  هیاـغ  یف  اهعئانـص  و 
جارختـسال لماعم  هدع  اهب  سفن و  یلاهألا 290000  نم  اهب  اینولوک و  اهب  هریهـشلا  ندـملا  نم  هیناملالا و  تاهجلا  یلا  اهتاعونـصم 

تناک همیدـق  هنیدـم  یه  لباشال و  سکا  هنیدـم  و  هناـصحلا ..  نم  هیاـغ  یف  یه  رکـسلا و  ریرکتل  رـصاعم  هدـع  هیرطعلا و  حاورـألا 
سنلیوک هنیدم  هریثک و  هیندعم  عیبانی  اهب  روهشملا و  ناملراش  روطاربمألا  دقرم  اهب  اهکولم و  حیوتت  لحم  هینامرجلا و  همالا  همـصاع 

وصصان و سه  ایسورب و  كولم  أشنم  یه  نرلزنه و  وه  هریهشلا  ندملا  نم  اهب  هیالو  یه  نرلزنه و  وه  و  همکحتـسم ..  هنیدم  یه  و 
نیمروم و تروفکنرف  و  ماکحإلا ..  هفارطلا و  هیاغ  یف  هلیمج  هنیدم  یه  لساک و  اهندم  نم  هیندعملا و  هایملا  هریثک  هیلبج  هیالو  یه 

 .. همسن وحن 185000  اهناکس  هراجتلا  هعانصلا و  نسح  یف  هیقار  هروهشم  هیالو  یه 

رفوناه اهندم  نم  یعارملا و  هریثک  هیربلا  هبصخ  یضارألا  هحطسم  هیالو  یه  رفوناه و  و 
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هیراـجت و ءاـنیم  یه  نفاهـسملهلیو و  هنیدـم  لـماعملا و  هریثـک  هراـجتلا  هعـساو  یه  سفن و  اـهیلاهأ 170000  هـمیظع  هنیدـم  یه  و 
لییک اهندم  رهشأ  امهلویخ و  امهمانغأب و  ناتریهش  ناتنیدم  امه  نیتسلوه و  کیولس و  تاناخسرت و  هدع  اهب  اّدج و  همهم  هیرکـسع 

دیجلا نوباصلا  هعنصب  هریهش  یه  انوتلأ و  هنیدم  هیبرح و  هناخسرت  هعماج و  هسردم  اهب  و 

نیدـلا هیروتـسد و  اهتموکح  سفن و  اهناکـس 3400000  ددـع  جربجزرا ..  لابج  یبرغ  یلامـش  یف  اـهعقوم  سکاـس ..  هکلمم  ( 2)
بلغأ یف  هجئارلا  همعانلا  فاوصالا  اهلـصاوح  جورأ  نم  یکیلوثاکلا و  اهبهذـم  ناف  هیکلملا  هلئاعلا  يوس  یناتـستوربلا  اهیف  بلاـغلا 

رختفملا ینوصاکسلا  ینیصلا  فزخلا  یف  امیس  رکذی  مدقت  یف  اهعئانـص  محفلا و  صاصرلا و  دیدحلا و  هضفلا و  اهنداعم  تاهجلا و 
هلیمجلا ایناملا  ندـم  نم  یه  دـسرد و  هنیدـم  اهتمـصاع  اهیف و  هباتکلا  هءارقلا و  لهجی  نم  دوجو  ردانلا  نم  ادـج و  هیقار  اـهفراعم  و 

قاوسأ ثالث  هناخبتک و  هئام  وحن  اهب  ناقتالا و  یف  هیاهنلا  هغلاـبلا  هعماـجلا  اهتـسردمب  هریهـش  یه  همـسن و  فلأ  اهناکس 340  ددع 
اهریغ ابروأ و  راجت  نم  ریثک  اهیف  عمتجی  همهم 

سفنالا نم  نییـالم  تس  وحن  اهناکـس  ددـع  هیروتـسد  یه  اـیناملا و  نم  هیقرـشلا  هیبونجلا  ههجلا  یف  هعقاو  یه  هریمواـب : هکلمم  ( 3)
ریعـشلا و حـمقلا و  هیعارزلا  اهتالـصاح  مـظعأ  نـم  یـضارالا  هبـصخ  هبرتـلا  هدـیج  یه  تناتـستورب و  یقاـبلا  کـیلوثاک و  مهرثـکأ 

اهتسردمب هریهش  یه  همـسن و  وحن 350000  ناکـسلا  نم  اهب  اهندم  فطلأ  نم  همـصاعلا و  یه  خـینوم و  اهندـم  رهـشأ  نامطرهلا و 
هیسدنهلاک هیضایرلا  تاودالا  اهلماعم  یف  عنصی  هقوزملا  اهتایارـس  هقنورملا و  اهفحاتم  هخماشلا و  اهتینبأ  هرخافلا و  اهروصق  هیلکلا و 

ارون هنیدم  هیعانـصلا و  لماعملا  هریثک  یه  جروبـسکوأ و  هنیدم  همیظعلا و  ندملا  نم  یه  وصـصاب و  هنیدم  مث  اهوحن  هیحارجلا و  و 
اهب جربرترو و  هنیدـم  بیجلا و  تاعاس  عنـصل  عارتخا  لوأ  ناک  اهب  هنـسلا و  یف  ریـشابطلا  مالقأ  نم  نییالم  تآـم  عنـصی  اـهب  جزب و 

ناقتالا نم  هیاغ  یف  هعماج  هسردم 

اهنم هریثک  نداعم  اهب  دـجوی  باشعالاب و  هاشغم  اهلابج  هیلبج و  یه  هریبواـب و  هکلمم  برغ  یف  هعقاو  یه  و  حربمترو ..  هکلمم  ( 4)
بلاغلا بهذملا  همـسن و  وحن 2200000  اهناکـس  ددع  هیروتـسد  اهتموکح  هیبشخلا و  تاعاسلا  اهتاعونـصم  نم  دیدحلا و  حـلملا و 

اهیف
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هیناکولم روصق  اهب  مدقتلا و  هیاغ  یف  اهتعانص  همسن و   15 اهیلاهأ 000 ، ددع  همصاعلا  یه  تارجتوتس و  اهندم  رهشأ  یتناتستوربلا و 
یجنبوت و هنیدم  بتکلا و  یف  اصوصخ  ادج  هعـساو  اهتراجت  ءاحیف و  هحیـسف  تاهزتنم  ءانغ و  قئادـح  هلمج  هخماش و  هینبأ  هخذاب و 

همکحملا ندملا  نم  یه  مل و  وأ  هنیدم  هریهش و  هعماج  هسردم  اهب 

اهب عنصت  غبتلا  رومخلا و  هکاوفلا و  لالغلا و  هریثک  نیرلا  رهن  ءادوسلا و  تاباغلا  لابج  نیب  اهعقوم  هیقودنرغ  یه  يربکلا ..  نداب  ( 5)
یکیلوثاکلا و اهیلاهأ  یثلث  بهذـم  هیروتـسد و  اـهتموکح  همـسن و  اهیلاهأ 1500000  ددـع  هیتییلا و  تاودـالا  هیبشخلا و  تاـعاسلا 

اهب جربیلوه و  اهندم  نم  هلایالا و  بحاص  قودـنرغلا  ماقم  اهب  سفن و  اهیلاهأ 80000  ددع  هفیرظ  هنیدم  یه  جورسلاک و  اهتمـصاع 
هعماج هسردم  اهب  غرویبرف و  هنیدم  هیندعملا و  هایملاب  هروهشملا  یه  نداب و  هنیدم  هرماع و  يارس  هریهش و  هیلک  هسردم 

وه ابلاغ  اهب  قنتعملا  بهذـملا  نویلملا و  نم  رثکأ  ناکـسلا  نم  اـمهب  نیتعطاـقم  نم  هنوکم  هیقودـنرغ  یه  و  داتـسم ..  راد  سه  ( 6)
راد همصاعلا  حاجنلا و  هیاغ  نونفلا  یف  هحجان  هعارزلا و  هراجتلا و  هعانصلا و  یف  هیقار  یه  هیروتـسد و  اهب  هموکحلا  یتناتـستوربلا و 

هنیدم مث  هعانـص  هراجت و  همهم  هنیدـم  یه  كاینفوأ و  هنیدـم  همـسن و  اهناکس 60000  عئانـصلاب  هریهـشلا  ندملا  نم  یه  داتـسم و 
سوریتول سیسقلا  لاثمت  اهب  مرو و  هنیدم و  مث  هعابطلا  نف  عرتخم  جربنتوغ  دلوم  اهب  هیبرحلا و  ابوروأ  ندم  مظعأ  نم  یه  سنایم و 

هیتناتستوربلا هنایدلا  سسؤم  عرتخم و 

نم اهب  اهـضعب  نع  هلـصفنم  تاعطاقم  رـشع  نم  هفلؤم  سکاس و  هکلمم  برغ  یف  هعقاو  هیقودـنرغ  یه  شتاـنزیا : راـمیوسکاس  ( 7)
اهتارـشن هیملع و  تایعمج  هلمج  اهب  راـمیوأ  هنیدـم  اـهزکرم  یتناتـستوربلا و  بهذـملاب  نونئاد  مهلک  همـسن  وحن 350000  ناکـسلا 

حالصا لواح  امل  رهشأ  هرشع  هدم  ریتول  هب  نجـس  يذلا  جروبترا  رـصق و  اهب  هفیرظ  هنیدم  یه  شتانزیا و  هنیدم  هریهـش و  هیفارغجلا 
یتناتستوربلا بهذملا  سیسأت  یحیسملا و  نیدلا 

بهذملا نوقنتعم  مهرثکأ  سفن  وحن 370000  اهناکـس  ددع  یلامـشلا و  رحبلا  رفوناه و  نیب  هعقاو  هیقودنرغ  یه  و  غروبندلا ..  ( 8)
لئاصأ نم  ریثک  اهب  یتناتستوربلا و 
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همیرکلا راجحالا  اهب  عنصت  هرهاز  هفیرظ  هنیدم  یه  نیتسربوأ و  اهندم  رهشأ  لیخلا و 

بهذم سفن  وحن 600000  ناکـسلا  نم  اهب  یقیطلابلا  رحبلا  رفوناـه و  هیـالو  نیب  هعقاو  هیقودـنرغ  یه  و  نیریویـش : غروبملکم  ( 9)
هعماج هسردم  اهب  یقیطلابلا و  رحبلا  یلع  قوتسدر  هنیدم  مث  نیریفیش  هنیدم  اهتمصاع  یتناتستوربلا و  مهعیمج 

سفن وحن 105000  اهناکس  سنلرتسون و  هنیدم  اهزکرم  هریغص  هیقودنارغ  یه  و  ستیلرتسا : غروبملکم  ( 10)

هنیدـم اهترادا  زکرم  یتناتـستوربلا و  مهبهذـم  سفن  وحن 200000  اهناکـس  هراـما  تاذ  هریغـص  هیقود  یه  و  اـتوج : جروـبوک  ( 11)
هیفارغجلا اهمولعب  هریهش  هنیدم  یه  اتوج و  هریهشلا  اهندم  نم  جروبوک و 

اهیلاهأ 175000 ددع  جروبنتلآ و  اهترادا  رقم  هریبکلا  سکاس  قرش  یف  هعقاو  هیقود  یه  و  غروبنتلآ : سکاس  ( 12)

مهبلغأ اهناکـس 320000  ددـع  نجنیم و  هنیدـم  اهترادا  زکرم  هرییواب  هکلمم  یلامـش  یف  هعقاو  هیقود  یه  و  نجننیم : سکاـس  ( 13)
نزوه روب  دلیه  هدلب  هریهشلا  اهندم  نم  نویتناتستورب و 

وصهد هنیدم  اهب  ندملا  رهشأ  نم  سفن و  وحن 245000  اهناکس  هریغص  اهتموکح  بلآ و  رهن  یلع  هعقاو  هیقود  یه  و  تلاهنل : ( 14)
حلملا وه  هموکحلا  هذه  تارداص  صخأ  نتوهک و  جروبنرب و  و 

کیوسرب اهترادا  زکرم  همسا و  اهیلاهأ 375000  ددع  رفوناه  تونج  یف  هعقاو  هیقود  یه  و  کیوسنرب : ( 15)

دلومتد هنیدم  اهرقم  سفن و  وحن 125000  اهناکس  رفوناه  ایلافتسر و  نیب  هعقاو  هراما  یه  و  دلومتد : بیل  ( 16)

جروبکوب هنیدم  اهزکرم  همسن و  وحن 40000  ناکسلا  نم  اهب  رفوناه و  بونج  یف  هعقاو  هراما  یه  و  بیل : جروبمش  ( 17)

وحن اهناکس  ایلافتسو  سه و  یتموکح  نیب  هعقاو  هراما  یه  و  كدلاو ..  ( 18)
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هیندعملا عیبانیلا  نم  ریثک  اهب  تنومریب و  خابروک و  هریهشلا  اهندم  نم  نسلورأ و  هنیدم  اهزکرم  سفن و   60000

اهتمصاع یه  داتسلدور و  اهندم  رهشأ  وحن 85000 و  اهیلاهأ  هریغص  هرامأ  یه  داتسلودر : غروبزراوش  ( 19)

نزوشدنوس اهترادا  زکرم  اهیلاهأ 75000 و  ددع  یبلآ  رهن  یلع  هریغص  هرامأ  یه  نزوشردنوس : ( 20)

رشت و هنیدم  هیناثلا  زکرم  ریغـصلا و  سیرج  هنیدم  امهنم  یلوالا  زکرم  ناترامأ  امه  و  سیلـش : سورد  سیرج و  سدر  ( 22  ) و ( 21)
همسن وحن 175000  امهناکس  ددع  هیعانص و  هنیدم  یه 

نم هراجتلل  زکرم  یه  قیطلابلا و  رحب  یف  هبـصم  نم  لایمأ  هعبـس  هفاسم  یلع  فارت  رهن  یلع  هعقاو  هنیدم  یه  و  هرحلا : کیبول  ( 23)
عیمجلا 170000 ناکس  ددع  کیبول و  اهترادا  رقم  ابوروأ و  لامش  ایسورلا و  دالب 

دـالبلا تادراو  اـهیلا  درت  هیناـملالا و  تاـجوسنملا  بـلغأ  اـهنم  ردـصت  زریو  رهن  بـصم  یلع  هـعقاو  هنیدــم  یه  هرحلا : مـیرب  ( 24)
سفن اهیلاهأ 195000  ددع  هیجراخلا و 

عئانـصلا نم  ریثک  اهب  اـیناملا  ندـم  ربکأ  نم  بلـآلا و  رهن  بصم  نم  لاـیمأ  هرـشع  دـعب  یلع  هعقاو  هنیدـم  یه  هرحلا : غروبمه  ( 25)
وحن 475000 اهناکس  غروبماه و  هنیدم  اهزکرم  اهب و  هجئار  هیراجتلا  هیلاملا و  لاغشالا  عیمج  هدیفملا و 

مهعیمج همسن  وحن 1610000  اهناکـس  رادقم  غلبی  نیعبـسلا  برح  دعب  اسنرف  نم  هلـصحتسملا  هیالولا  یه  نیروللا : سازلالا و  ( 26)
رثکی نداعملا  هریثک  دالب  یه  تناتـستوربلا 230000 و  نم  مهیف  ام  هیاغ  یکولوثاک و  مهبهذم  هیناملالا و  هغللاب  یناملالا  لصالا  نم 

هیندعم و بکاسم  هدـع  اهب  هیندـعملا و  عیبانیلا  نم  ریثک  اهب  تاباغلا و  هریثک  اهلابج  ماخرلا و  رجح  دـیدحلا و  يرجحلا و  محفلا  اهب 
هیاغ یف  اهتاعانـص  ناقتالا و  مدقتلا و  نم  هجرد  یلعأ  هیقار  اهتعارز  یلوالا و  هجردلا  نم  هعماج  هسردـم  اهب  تاجوسنملل و  لماعم 

( لوأ مجنم  - 48  ) هیبرحلا ابوروأ  ندم  نم  هدودعم  یه  همصاعلا و  یه  جروبسارتس و  اهزکرم  تایریدم و  ثالث  یه  جاورلا و 
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هعینملا هیبرحلا  ندملا  نم  یه  سه و  هنیدم  مث  یعانصلا  مدقتلاب  ناتریهش  ناتنیدم  امه  راملوک و  سواهلوم و  اهندم  نم  و 

رئازج و  اینوبال ) ادع  ام   ) جورن جوسأ و  ناکس  مه  نویفانیدنکسلا و  اهدحأ  .هریبک  ماسقأ  هثالث  یلا  هیناملالا  همالا  مسقنت  اهسانجأ .. 
اهثلاث .اوضرقنا و  دق  نییبرغ و  نییقرش و  یلا  نیمسقنم  اوناک  طضغلا و  وأ  توفلا  وأ  طوقلا  اهیناث  .دنلتج و  هریزج  هبـش  كرمنادلا و 

هدـحتملا تاـیالولا  اریتـلکنا و  ادـنلوه و  اـیناملا و  یف  مهرثـکأ  نییبوـنج و  نییلامـش و  یلا  نومـسقنم  مـه  نویلــصالا و  نویناـملالا 
نویناملالا بلغت  دالیملا  لبق  یناثلا  نرقلا  یف  عبارلا و  نرقلا  لبق  ایفانیدنس  اونطوتـسا  طوقلا  هیزیلکنالا و  تارمعتـسملا  هیناکیرمالا و 

رجاه هسفن  خیراتلا  یف  يربمشب و  نورجاهملا  یمسف  ایربمـش  هریزج  هبـش  نم  مهتارجاهم  لوأ  تناک  اهطـسو و  ابوروأ و  یبرغ  یلع 
نب سونامل  دالوأ  هثـالث  لـسن  مهلعج  طابـسأ و  هثـالث  یلا  نییناـملالا  سطیقاـن  مّسق  و  نوتوت ..  اومـسف  قیطلبلا  دـالب  نم  رخآ  مسق 

طساوأب اوماقأ  نیذلا  هنویمرهلا  اهیناث  رحبلا و  برقب  اوماقأ  نیذلا  مه  هنوطیغنالا و  طابسالا  لواف  اهلإ  نویناملالا  هذختا  يذلا  وکسوت 
داحتا هقیوسلا و  داحتا  مهتاداحتا  مدـقأ  ادـج و  میدـق  رمأ  هیناملالا  ممالا  داحتا  مث  نییناملالا  یقاب  مه  هنوفیتسـالا و  اـهثلاث  دـالبلا و 

نم برق  هزیفیرتلا  لزانم  ایبلوک و  برق  هیموالا  نکاسم  نیرلا و  یتفـض  یلع  هفاتابلا  لزانم  تناـک  ینموکرملا و  داـحتا  هشوراـشلا و 
یبلأ نیرلا و  نیب  نویسهلا  سازلا و  یف  هشتوبیرتلا  رببـس و  برقب  هتیمیتلا  سمر و  برقب و  هنویجقنا  ونیه و  یف  هیقرتلا  لزانم  زفیرت و 

هقاماشتلا و ایلافتسو و  یف  هریتکربلا  ستره و  لوح  هشوراشلا  غیسورور و  نیب  هریتکنتلا  هربمغیسلا و  یبلالا و  یلامش  یلا  هیبیسوالا  و 
یقیطلبلا رحبلا  لحاوس  یلع  هیجورلا  هلوریهلا و  یلامشلا و  رحبلا  لحاوس  یلع  هشوشلا  هیسیرفلا و  مدقت و  ام  یلامش  یف  هیراثیرفنالا 

روکذـملا و رهنلا  نم  هیبرغلا  هفـضلا  یلا  هدربوـفنللا  مهنم و  یقرـشلا  بوـنجلا  یلا  هلفنـالا  لفـسالا و  یبـلا  رهن  برقب  نوصکـصلا  و 
الوتـسف و ال نویدنغربلا  هیجیللا و  هنومیـسلا و  ایـسیلیس  یف  ناک  مهیقرـش و  یلا  يدوکلا  ایمیهوب و  یف  مث  هنوطلا  بناجب  ینموکرملا 

ءالجنا امأ  همولعم ..  نطاوم  هصوصخم و ال  ههج  یف  هتباث  نکت  مل  اهنوک  ثیح  قیقدـتلاب  ممالا  هذـه  نم  لک  دـالب  دـیدحتل  ناـکما 
هنوهلا هنقلا و  فالسلا و  نییناملالا و 
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عافدنا نأ  الا  ایناملا  نم  یبونجلا  مسقلا  نع  نیینامورلا  عافدـنا  هجیتن  تناک  دالیملل و  ثلاثلا  نرقلا  یف  أدـتباف  بونجلا  یلإ  هراقالا  و 
نم طوقلا  یلخأ  ابوروأ و  یبونج  اومـستقاف  هینامورلا  هیروطاربمالا  یلع  هراغالا  یلا  مهلاجر  فصن  وحن  ربجأ  مهیلع  هیقرـشلا  ممـالا 

ممالا تلوتـساف  ابیرقت  هیناملالا  دالبلا  عیمج  هکنرف  نییدنغرب و  نییدربوفنلا و  هفیوس و  هنالا و  هدیبیغ و  هیجور و  هلوریه و  هلادـنف و 
هنوطلا بناجب  تمیقأ  یتلا  هیطوقلا  هیروطاربمالا  امأ  نطاوملا  نم  ریثک  یف  نییناملالا  اودابأ  هرماعلا و  راـطقالا  یلع  هینفلا  هیقالـسلا و 

کیرالا راسف  نییبرغ  نییقرـش و  یلا  اـیناث  طوقلا  مسقنا  ـالیطآ  توم  دـعب  هنوهلا و  اـهحتفف  هیقیطلبلا  دـالبلا  نم  طوقلا  جورخ  ادـعب 
یلا نییقرشلاب  کیرودوتیا  راس  هینامورلا و  هیسنجلاب  اوسنجت  اینابسا و  یلا  هفلخ  فلوتأ  مهداق  هنس 400 و  وحن  ایلاطیإ  یلا  نییبرغلاب 
یتلا هلیوطلا  بورحلا  دـعب  طوقلا  نم  قبی  مل  هتافو و  دـعب  نویطنزیبلا  اهیلع  یلوتـسا  هیوق  هیروطاربما  كاـنه  ماـقأف  هنس 489  ایلاطیا 

یلا اوفرطت  مث  رکنلا  نیرلا و  وحن  اومدـقتف  نویدـنغربلا  امأ  مایالا  رورک  اهرکذ  سمطف  ابوروأ  ممأب  تطلتخا  هلیلق  اـیاقب  ـالا  اـهوماقأ 
هیسنجلاب اوسنجت  اضیأ  مه  هنس 534 و  وحن  هکنرفلا  اهیلع  مهیلغ  هیروطاربمأ  كانه  اوأشنأ  نورلا و  رآلا و  نیب  اوماقأف  هینامورلا  هبلغلا 

یلا کیرـسنج  مهب  راس  مث  اینابـسأ  اوحتف  سماخلا  نرقلا  لئاوأ  یف  ایـشاد و  یلا  الوتـسفلا  ردوـالا و  نم  هلادـنفلا  مدـقت  هیناـمورلا و 
دالیملل سداسلا  سماخلا و  نرقلا  یف  مهـضارقنا و  ناک  کلذب  هنـس 534 و  سویراسیلب  اهیلع  مهبلغ  هیروطاربما  اهب  اوأشنأف  هیقیرفأ 
اوعضخأ مث  هیناطیربلا  رئازجلا  اونطوتسا  یلامشلا و  رحبلا  تزاتجاف  نوصکـصلا  هلفتألا و  هتبجلا و  مه  هیناملأ و  لئابق  ثالث  تکرحت 

مه میدـقلا  نطولا  یف  تیقب  یتلا  ممألا  ربکأ  هصلاـخلا و  هیناـملالا  رـصانعلا  ناـطوأ  ربکأ  رزولا  نیرلا و  تراـصف  نیقباـسلا  اـهناکس 
در نم  ناملراش  نکمت  قالـسلا و  تاراـغ  نم  دـیدش  فوخ  یف  اوناـک  مهنا  ـالا  نویراـقابلا  هکنرفلا و  نویجنروثلا و  نوصکـصلا و 

برخ ایـساملد و  نم  وتالابـس  یلا  هتاورکلا  یلفـسلا و  تابرک  لاـبج  یلا  یلا  هخـستلا  ردوـالا و  یلا  هیرـسلا  الوتـسفلا و  یلا  هدـنولا 
یف و  ایلاطیا ..  یف  اهنم  الیلق  الا  هینامورلا  هیناملالا  تایالولا  یقاب  یلع  هکنرفلا  هیروطاربمأ  تلوتسا  طوقیـسیفلا و  هیروطاربمأ  برعلا 

نویناملالا راص  يدالیملا  عساتلا  نرقلا 
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یتأ کلذ  ءانثأ  یف  هیناملالا و  هیروطاربمالا  تماق  لوالا  وثوا  دهع  یف  مدقتلا و  ومنلا و  یف  اوذخأ  ممأ و  هدع  نم  هفلؤم  هدحاو  همأ 
اهب اوأشنأ  ایلاطیا و  یلا  اوراس  مث  اسنرف  اـیناطیرب و  رئازج  مهنم  مسق  نطوتـسا  اـکیرما و  هراـق  نم  یلامـشلا  لـحاسلا  نویفانیدنکـسلا 

هیروطاربمالا تلدابت  هلیوط و  هدـم  هعباتتم  بورحلا  تیقب  لوالا  وثوأ  دـعب  مث  هیدالیم  ارتلکنا 1066  اوحتف  نیتیلقـصلا و  هیروطاربمأ 
اولازی مل  مهنا  الا  هیـسایسلا  رومالا  یف  نییناملالا  سانجأ  نیب  زییمتلا  لطب  هیف  رـشع و  ثلاـثلا  نرقلا  یلا  نیروکذـملا  نم  عاونأ  هلمج 

نم هیبرغلا  هیلامـشلا  تاضفخنملا  یف  هرثکأ  ینوصکـصلا و  سنجلا  لوالا  ماـسقأ  هسمخ  یلا  نیمـسقنم  مهتاداـع  مهتاـغل و  ههج  نم 
نیب مه  نویجنروتلا و  ثلاثلا  هیهورلا و  بلـالا  یلا  سه  نم  زقیرت و  یلا  غربلتخف  نم  دـتمم  وه  یکنرفلا و  سنجلا  یناـثلا  اـیناملأ و 

سماخلا غربسغوأ و  یلعالا و  نیرلا  نیب  بلالا و  لابج  طسوالا و  رکن  نیب  مه  نویباوسلا و  عبارلا  ستره و  لابج و  ایجنروث و  لابج 
هرـسیوس و یف  نونطاـق  میدـقلا  لـسنلا  نم  نویناـمرج  ممأ  دـجوت  لوریت و  غربـلثخف و  نیب  اـنیف و  غربـسغوأ و  نیب  مه  نویراـقابلا و 

ریغ مهنا  الا  انویلم  نع 25  مهددع  لقی  اسنرف ال  یلامش  یلفسلا و  ایـسوکیا  ارتلکنا و  ایمیهوب و  ضعب  ایریتسا و  لوریتلا و  هدنالوه و 
یناملالا داحتالا  یف  نیلخاد 

هنطفلا و خوسرلا و  ینأـتلا و  رـصبتلا و  هیاـغ  مادـقالا و  هوـق  طاـشنلا و  همهلا و  وـلعب  اوـفرع  موـق  نویناـملالا  مهتاداـع ..  مهقـالخأ و 
هلئاع نورشع  عبس و  ابوروأ  یف  ممالا و  هیقب  مهتوطسل  تنادل  ابوروأ  ممأل  هبـسنلاب  مهرقف  ول ال  هسایـسلا و  هقد  هلاسبلا و  هعاجـشلا و 

نییناملالا نم  رشع  هعبس  اهنم  هیکولم 

هینامرج لئابق  ضعب  مه  ّهناملألا و  مسا  نم  هذوخأم  مهدالبل  مسا  وه  يذلا  ایناملأ  هصوصخم و  همأل  مسا  وه  يذلا  ناملأ  اهخیرات .. 
مث لئاط  نودب  هنـس 214  اّلکارک  مهبراح  مث  نیلا  رهن  فارطأ  نینطوتـسم  اوناک  اّلکارک و  دهع  یف  نوینامورلا  مهبراح  هدحتم  هیبرح 
هنس سیفولک  مایأ  یف  کنرفلل  اوعـضخ  نا  یلا  دیازتت  مهتوطـس  تیقب  مهیلع و  ءالیتسالا  نم  اونکمتی  ملف  هریغ  سوریقـس و  مهبراح 

مسقلا یمس  مث  مهیلا  هبسن  ایناملأب  تیمس  هیقود  اهنم  یقابلا  تلعج  مهیضارأ و  نم  هیلامشلا  ماسقالا  یلع  کنرفلا  تلوتسا  مث   496

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 451 

http://www.ghaemiyeh.com


381 ص :

تاماقلا لاوط  ءامدـقلا  نویناملالا  ناک  مهیلا و  هبـسن  هیناملالاب  یناملالا  ناسللا  نم  هیباوسلا  هغللا  یمـست  اذـل  ایباوسب و  اهنم  یقرـشلا 
هیبرت دیصلا و  مهنهم  تناک  باعلالا و  تارکسملاب و  نیفلک  تاذلتسملاب  نیعل  لالقتسالل و  نوبحم  ءادشأ  نویعلا  قرز  روعشلا  رقش 

هفعلا و لهأ  نومرکی  مهخویش و  مهءاسن و  نومرتحی  دیبع  رارحأ و  فارشأ و  یلا  نیمـسقنم  اوناک  حالـسلا و  لامعتـسا  یـشاوملا و 
وأ سفنلا  دولخ  نودـقتعی  اوناک  هربابجلا و  ههلآلا و  نم  افانـصأ  نودـبعی  اوناک  هسدـقم و  عاقب  ءارعـش و  هنهک و  مهل  ناک  هءورملا و 
یف تناک  مهتـشیعم  رثکأ  مهتدـلج و  ءانبأ  نم  نوبرقی  اوناک  انایحأ  لیخلاک و  هلهآلا  تاناویحلا  مهنیبارق  تناـک  ـالاهلو و  یلا  ثعبلا 

دالبلا دودـح  نع  هجراخ  اهلک  هلیبق  نیـسمخ  فین و  وحن  اوناک  مهنم و  لئاوع  هلمج  اهنکـسی  هعـساو  خاوکأ  وأ  هریقح  هریغـص  يرق 
تاـیالو و اـهولعج  نیرلا و  یبرغ  هنوطلا و  یبونج  یف  نویناـمورلا  اـهحتف  یتلا  دـالبلا  اـمأ  هیلـصالا  اـیناملاب  نویناـمورلا  اهامـس  یتلا 

 .. نایحالا رثکأ  یف  نویناملالا  مهیلع  راغی  لئابق  اوناک  لب  نییقیقحلا  نییناملالا  ریغ  نم  اهناکـس  مظعم  ناکف  یلوـألا  اـیناملأ  اـهومس 
دهع لبق  نوینامورلا  ناک  دـق  نامزلا و  هاوط  امم  نوکت  نأ  داکت  نیینامورلا  رـصع  یلع  هقباـسلا  اـیناملأ  راـبخأ  نیخرؤملا  ضعب  لاـق 

هیناملألا لئابقلا  ضعب  نا  عم  هنوطلا  یلامـش  نیرلا و  یقرـش  یف  هرـشتنملا  همألا  لاوحأ  نم  ائیـش  نوفرعی  نوداـکی ال  رـصیق  سویلوی 
ربع یف  نا  مهغلب  هیلغلا  نوینامورلا  حـتف  امل  دالیملا و  لبق  یناـثلا  نرقلا  رخاوأ  وحن  یف  هیناـمورلا  هیروطاربمـالا  یلع  تراـغأ  تناـک 

کلذ یف  هدـئاس  تناـک  یتـلا  ندـمتلا  نیناوق  اـهتفلاخمل  هشحوتم  بسحت  كاذ  ذا  تناـک  هتباـث و  لزاـنم  یف  میقت  هریبـک  همأ  نیرلا 
هنـس هشوراشلا  همأ  سیئر  سوینیمرا  اهنع  مهالجأ  هرـسک و  رـش  اورـسک  نییناملالا  یلع  ءالیتسالا  نوینامورلا  لواـح  اـمل  مث  رـصعلا 

اهداـحتا نیح  یلا  تقوـلا  کـلذ  نـم  اـهخیرات  هجیتـن و  یلع  کلذـک  لـصحی  مـلف  سوکیناـمرج  اـهیلع  لـمح  مـث  دـالیملل  هعـست 
هینامورلا هیروطاربمالا  خـیراتب  طبترم  رخآلا  ضعبلا  همهبم و  تایاورب  هضعب  ثیح  توبثلا  مظتنم  ریغ  هیکنرفلا  سیقولک  هیروطاربماـب 

ناک هسایسلا  هوقلاب و  روهشملا  هیدالیم  هنس 814  یلا  هنـس 771  نم  کلم  يذلا  ربکالا  سولراک  وأ  ناملراش  سیقولک  ءافلخ  نم  و 
دق ینامورلا و  روطاربمالاب  هیمور  لهأ  ابابلا و  هبقل  يذلا  وه  نوصکصلا و  عضخأ  دق 
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ایلاطیا یفوب  ءارو  ام  یلا  اقرش  ایراکنه  نم  بآر  رهن  نم  یقرشلا و  لامـشلا  یف  یبلا  رهن  یلا  اینابـسأ  یف  هربا  رهن  نم  هتکلمم  تدتما 
یلا يدایالا  مهلوادـتت  تلاز  ـال  مث  تاـعاطقا  مهلعج  ءارمأ و  مهل  ماـقأ  هینارـصنلاب و  نیدـتلا  یلع  مههرکأ  مهعوضخ  ماـمتا  دـعب  و 
یلا تمادتـسا  هینامرجلا و  لئابقلا  نع  عافدلل  لوالا  دارنوک  هفرعمب  ایناملال  هیروطاربمالا  تسـسأت  ذـئنیح  هیدالیم و  هنس 912  خیرات 
هدع تمضنا  ثیح  نیرلا  داحتاب  هفورعملا  تافلاحملا  تدقع  هیبرغلا و  اهکلامم  تدحتا  هینامرجلا و  هنطلـسلا  تلحنا  امل  هنس 1806 

لالحنا مث  کلذـب  یناملالا و  تختلا  نع  سیـسنرف  روطاربمالا  لزنتف  لوالا  نویلبان  هیامح  تحت  ضعب  یلا  اهـضعب  هیناملأ  کـلامم 
روجلاب و ایاعرلا  نوسوسی  وراصف  هاسق  اماکح  اهیلع  نویلبان  عضو  اهلالقتسا و  ترسخ  كاذ  ذا  ندملا  رثکأ  هیناملالا و  هیروطاربمالا 

نم نویلبان  اهعمج  یتلا  غلابملا  قاطت و  هرداصم ال  اهلهأ  اورداص  ادـیدش و  ـالب  دـالبلا و  یلع  رج  اـمراص  اـمکح  مهومکح  ملظلا و 
اهریغب و تلدبت  هدـهاعملا و  کلت  تلحنا  نویلبان  طوقـس  دـعب  مث  نییالملا  نم  تائم  تغلب  تاناعالا  بئارـضلا و  عقرب  تحت  ایناملا 

داحتالا راص  هنـس 1815 و  یف  کلذ  يربکلا و  ایناطیرب  جوسأ و  ایـسورب و  ایـسور و  اسمنلا و  فلاحتب  اهلالقتـسا  یلا  دالبلا  تعجر 
تاماظنلا نسل  ترفوکنارف  یف  دقعی  سلجمل  هعضاخ  اهنا  الا  اهتیلخاد  یف  هلقتسم  اهنم  هکلمم  لک  هموکح  نیثالث  هعبرأ و  نم  افلؤم 

نؤشلا یف  يرخألا  هدـعاسم  یلع  هروبجم  اهنم  هلود  لک  تناک  طابترالا  کـلذ  ببـسب  یناـمرجلا و  داـحتالا  یف  هلخادـلا  هموکحلل 
ناذآلا مص  مه  مهتطلـس و  تابث  یلع  هریغلا  الا  مهل  سیل  ءالکو  نم  افلؤم  ناکف  سلجملا  امأ  هنس 1866 ..  یلا  کلذ  ماد  هیبرحلا و 

نیب برحلا  نارین  تمرطـضا  روکذـملا  خـیراتلا  یف  هیـسایسلا و  ملاظملل  همیخو  هحیبق  هلآ  سلجملا  کلذ  ناـکف  همـألا  بلاـطم  نع 
هدـهاعم كاذ  ذا  ایـسورب  تسـسأ  هینامرجلا و  هدـهاعملا  نم  اسمنلا  تبحـسناف  هیناثلا  یلع  یلوألا  اـهیف  ترـصتنا  اـسمنلا و  ایـسورب و 

هدهاعم اهنم  تس  تدـقعف  هیقبلا  امأ  هینامرجلا و  لودـلا  نم  هلود  نورـشع  يدـحا و  اهعم  فلاحتف  هیلامـشلا  ایناملأ  هدـهاعمب  فرعت 
هیناملالا کلامملا  هیقب  ایسورب  تفلاح  اهکالمأ و  یلا  ایـسورب  اهنمـض  تس  هیبونجلا و  هدهاعملاب  فرعت  ایراقاب و  کلم  هسائر  تحت 

عضول سلجم  نیلرب  یف  مأتلا  ربمسید )  ) لوالا نوناک  رشع  سماخ  یف  عافدلا و  موجهلا و  یلع 
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هلبقف هیدالیم  هنس 1887  هیرفف )  ) طابـش یف 24  مأتلا  يذـلا  یلامـشلا  یناـملالا  نیثوعبملا  سلجم  یلع  ضرع  دـیدج  داـحتا  نوناـق 
نوناقلا ذـفن  هل و  ارایلـشنک  كرمـسب  ماقأف  داـحتالل  اـسیئر  ایـسورب  کـلم  لـعج  و  دـض 53 . اـتوص  رارقب 230  روکذــملا  سلجملا 

نلعأ ایـسورب و  رکاسع  ماظن  اهرکاسع و  ماظن  نیب  قیفوتلل  هیبرح  سلاجم  تدقع  دـق  هیبونجلا  هیناملالا  کلامملا  تناک  يداحتالا و 
تامداصم یلع  میظع  تابث  هینایـسوربلا  هموکحلا  نم  رهظ  دـحاو و  روحم  یلع  اعیمج  اوقفتا  دـق  مهنأب  نییلامـشلا  نییناـملالا  بلغأ 

هتمواق نکمتی و  ملف  اهداحتا  هقاعا  هیناملالا و  حـلاصملا  یف  لخادـتلا  نویلوبان  لواـح  دـق  تقولا و  کـلذ  یف  تثدـح  یتلا  قاقـشلا 
لباقت سوطـسغأ  یف  هیناملالا و  حـلاصملا  یف  لخادـتلا  یف  اسنرفل  قحب  فرتعت  هتلود ال  نأـب  كرمـسب  نلعأ  هدـش و  لـکب  ایـسورب 

هینطولا نییناملالا  تایـسح  نا  لاق  كرمـسب و  نلعأف  نییناملالل  دـیدهت  لباقتلا  اذـه  نا  نویناملالا  نظف  اسمنلا  روطاربما  نویلوباـن و 
یف مث  اهماکحأ  نع  هبغار  هیداحتالا و  ایـسورب  هسایـسب  هیـضار  ریغ  هیبونجلا  ایناملأ  تیقب  اهحلاصم و  یف  هیبنجأ  هلود  هلخادـم  یبأت 

نمـضت نأ  ایـسورب  نم  نویلوبان  بلطف  هضفرف  نرلوزنه  وه  دلبویل و  سنربلا  یلع  اینابـسأ  یف  کلملا  جات  ضرع  هیدالیم  هنس 1869 
برحلا رهـش  هتقوب  دیدش و  اظیغ  کلذب  نویلوبان  ظاتغاف  راقتحالاب  اذه  هبلط  تلباقف  کلملا  جات  بلطل  اهینب  نم  دحأ  مدقت  مدع  هل 
برحلا هذه  یف  نویلوبان  یلع  هرئادلا  تناک  هلئاه  هریثک  عئاقو  دـعب  هیدالیم و  هنس 1870  هیلوج )  ) زومت یف 19  کلذ  ناک  اهیلع و 

هدـهاعملاب لاـتقلا  نارین  تدـمخأ  مث  مئاد  زع  نیبـم و  رـصنب  نویناـملالا  زاـف  لذـلا و  ضرأ  یلا  زعلا  شرع  نم  تطقـس  همؤـشملا و 
هیناملالا لودلا  عیمج  برحلا  هذـه  یف  تکرتشا  دـق  هیدالیم و  هنس 1871  هیرقع )  ) طابش یف 26  ایلاسرف  یف  تدقع  یتلا  هیحلـصلا 

اهلامآ نکت  مل  يذلا  حاجنلا  برحلا و  اذه  یف  میظعلا  زوفلا  هیبونجلا  هیناملالا  تاموکحلا  تأر  امل  اسمنلا و  الا  هیبونجلا  هیلامـشلا و 
کلذ یف  يوقلا  ببـسلا  نا  تنقیأ  برحلا و  هذه  یف  رفظلا  ول ال  هاشخت  تناک  ریبک  رطخ  نم  تنمأ  دق  اصوصخ و  هلوصحب  قدصت 

نیرشت یف 15  مث  ایسورب ..  هسائر  تحت  یناملالا  داحتالا  همواقم  نم  هیدبت  تناک  امع  تلدع  دامتعالا  هوق  داحتالا و  هوطـس  وه  امنا 
سه نداب و  یلامشلا و  یناملالا  داحتالا  دهاعت  هیدالیم  هنس 1870  ربمفون )  ) یناثلا
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نوناک یف 3  غربمترو و  هیلا  تمضنا  هنم  یف 25  هدهاعم و  بجومب  ایراقاب  هیلا  تمضنا  هنم  یف 23  ریبک و  یناملأ  داحتا  ءاشنا  یلع 
یلع تقدـص  تاموکحلا  بلغأ  هسفنب و  هدـلقتی  هیروطاربمـالا و  بصنم  اـیناملأ  یلع  دـیعی  نأ  ایـسورب  کـلم  نم  اـیراقاب  بلط  لوأ 

یناملالا داحتالا  یمسی  نأ  یناثلا  مویلا  یف  ررقف  داحتالا  ناوید  نع  هباین  نیثوعبملا  سلجم  یلع  رایلشنکلا  هضرع  هنم  یف 9  بلطلا و 
هداعاب ایلاسرف  یف  ایـسورب  کلم  لفتحا  یناثلا  نوناـک  یف 18  ایناملأ و  روطاربماب  ایـسورب  کلم  بقلی  نا  هیناـملالا و  هیروطاربمـالاب 

یف هبجومب و  لمعلا  أدب  رایا  یف 4  هیناملالا و  هیروطاربمالا  نوناق  روکذـملا  سلجملا  تبثأ  ناسین  یف 14  يروطاربمالا و  بصنملا 
هدوجوم تناک  اذه  عم  ایناملأ و  یلا  نیروللا  سازلالا و  مضب  نلعأ  ناریزح  یف 9  تروفکنرف و  یف  هیاهنلا  هدهاعملا  تدقع  رایا   10

سلجم لوأ  یفف  اهاوقأ  وه  يذـلا  کیلوثاکلا  بزحل  اـهرمأ  ضیوفت  لواـحت  هیروطاربمـالا و  تاـبثل  هداـضم  هیـسایس  بازحأ  هلمج 
همیظع هیرثکاب  هبلط  ضفر  بازحالا و  هیقب  کلذ  یلع  هقفاوت  ملف  ابابلا  هطلـس  هیاقو  اهب  هنم  اوسمتلا  روطاربمالل  هضیرع  اومدق  جـتتفا 

هیناملالا تایالولا  یف  لصاحلا  ینیدـلا  جایهلا  ناراکفالا  یلع  بلغ  هیروطاربمالا و  هموکحلا  نیب  هنیب و  کلذ  یف  فالخلا  دتـشا  مث 
یقاـب هریدأ  مهتریدأ و  لـفقت  ناـب  داـحتالا  ناوـید  نیثوـعبملا و  سلجم  مکحف  نییعوـسیلا  لـبق  نـم  رثکـالا  یف  ئـشان  هیکیلوثاـکلا 

اریبک اسلجم  مهتفقاسأ  تدقع  مهب  لح  ام  کیلوثاکلا  تأر  املف  هریدألا  تلفق  مکحلا و  اذه  ءارجا  یف  هموکحلا  تذخأف  تانابهرلا 
هلماـعملا ءوس  نم  هیناـملالا  هموکحلا  هترجأ  اـم  یلع  هیف  ددـن  اـباطخ  اـبابلا  یقلأ  هیلع  داهطـضالا و  اذـه  نم  هیف  اوکـشت  ودـلف و  یف 

دتشا نیتبراحتم و  نیتلودک  تقولا  کلذ  یف  اراص  یتح  قئالعلا  نم  ابابلا  نیب  اهنیب و  ناک  ام  هیناملالا  هموکحلا  تعطقف  کیلوثاکلل 
نیدـلا و همدـخل  هنیعملا  بتاورلا  بلغأ  تعطق  هظهاب و  تاـمارغ  هفقاـسالا  یلع  هموکحلا  تبرـض  ایـسورب و  کـلامم  یف  فـالخلا 

هذه یف  دیدشتلا  نع  يروطاربمألا  مکحلا  لزانت  هیوابوروألا  سلاجملا  یف  لقالق  اهل  راص  هلأسملا و  هذـه  تشف  امل  هنا  الا  سئانکلا 
رمالا مظتنا  هلأسملا و 

نم انویلم  وحن 53  میواقتلا  ضعب  یلع  نییناملالا  ناکسلا  ددع  غلب  اهناکس .. 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 455 

http://www.ghaemiyeh.com


385 ص :

هنسلا یف  اهدیلاوم  لدعم  نویلم و  وحن  هنس  لک  ایناملأ  ناکـس  دیزت  سفنأ و  نییالم  هتـس  وحنب  اهتارمعتـسم  ناکـس  ردقت  سفنألا و 
موقی اهدالب  نم  عبرم  لیم  لک  ابوروأ و  ناکس  بلغأل  هبـسنلاب  ناکـسلاب  همحدزم  دعت  یه  فلألا و  یف  اهتایفو 28  فلألا و  یف   45

هبلاقصلا نم  مهناف  هیقرشلا  ایسورب  یلاهأ  الا  نییناملألا  نم  ایناملأ  ناکس  لک  اسفن و  نکسب 222 

[ انیملإ ]

رهن بصم  یلع  اهعقوم  ایقیرفا  نم  بهذلا  لحاس  یف  هیزیلکنا  هدلب  فلأ * هرخآ  نونلا  حتف  هدودمملا و  میملا  رسک  نوکسف و  رسکب 
هریبک همیدقلا  هنیدلاو  همسن  فلأ  اهیلاهأ 15  ددع  ابرغ  هقیقد  هدحاو و 20  هجرد  لوط  الامش و  قئاقد  تاجرد و 5  ضرع 5  یف  هایب 

ناک دـق  هرجـشم و  ضارأ  هنقتم و  عرازم  هلیمج و  هینبأ  هنیدـملا  راوجب  راجت و  مهنم  نودایـص و  اهلهأ  رثکأ  ماظتنالا و  هلیلق  اهنا  ـالا 
تلقتنا هنـس 1289  یف  نینـس و  عبرأ  دـعب  نییلاغوتربلل  اـهنع  اولخت  مث  هیرجه  هنـس 1047  یف  هدلبلا  هذه  یلع  اولوتـسا  نویدنالوهلا 

یتنشا نیب  اهنیب و  ترج  یتلا  برحلا  ءانثأ  یف  ایناطیرب  مکح  یلا  روکذملا  لحاسلا  یف  نییدنالوهلا  كالمأ  یقاب  عم  مهنم 

[ دنلأ ]

نم هقیقد  هجرد و 32  هقیقد و 60  هجرد و 55  نیب 59  یکیطلابلا  رحبلا  یف  لیبخرا  لاد * هرخآ  نونلا  ناکـسا  هیناث و  هلوأ و  حـتفب 
طقف و هریزج  اهنم 80  رومعملا  هریغص و  هریزج  نم 200  فلؤم  وه  یقرـشلا و  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 21  یلامشلا و 19  ضرعلا 

یف نوعراب  لصالا  نویجوسوأ  مه  همسن و  فلأ  وحن 16  اهیلاهأ  ددع  و  اعبرم ..  ارتم  ولیک  وحن 150  اهتحاسم  روجهم ..  اهنم  یقابلا 
هینلا و همالس  هماقتسالا و  مهقالخا  مهعئانص و  جئاتنب  نوفتکم  مهیضارأ  تاریخب  نوعناق  مه  هیشاملا و  هیبرت  دیـصلا و  هحالملا و  نف 

اهتحطـسا بلغا  هریثک و  مهتاریحب  نکل  هلیلق و  مهیـضارأ  عیبانی  ماـصخلا و  وریثک  هاـتع  همهلا  ورتاـف  مهنکل  ملظلا و  يدـعتلا و  مدـع 
دق هینبلا و  دادش  تاماقلا  ناسح  مه  یجوسالا و  مهناسل  یلاهالا و  هیعوطقمل  یفکی  امب  ریعـشلا  حمقلا و  اهتالوصحم  نم  هیرخص و 

جوسا اهیلع  یلوتـسا  يدالیملا  رـشع  عبارلا  نرقلا  یف  مث  نوینوباللا  وأ  نوینفلا  مه  ءامدقلا و  اهیلاهأ  نم  فئاوطل  رئازجلا  هذه  تناک 
( لوأ مجنم  - 49  ) رشع نماثلا  یف  ایسور  یلا  تلقتنا  مث 
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اهیلاهأ ددع  و  اعبرم : الیم  وحن 28  غلبت  اهتحاسم  و  هلک ..  لیبخرالا  اهب  یمس  یتلا  دنلا  هریزج  رئازجلا  کلت  ربکأ  نآلا و  اهدیب  یه  و 
برقب دنـسرموب  هعلق  همیدـقلا  اهنوصح  هلمج  نم  تاهجلا و  کلت  یفارم ء  دوجأ  نم  أفرم  یبرغلا  اهلحاس  یف  اهل  سفن و  فالآ   10

اهسفن هریزجلا  نم  یقرشلا  یبونجلا  فرطلا 

[ نایتولأ ]

اکـسالا و نیب  هعقاو  رئازج  نون * هرخآ  هدودمملا  تحت  هانثملا  ءایلا  حتف  قوف و  هانثملا  ءاتلا  ناکـسا  اعبـشم و  هیناث  مض  هلوأ و  حـتفب 
یلامشلا و 163 ضرعلا  نم  هجرد  هجرد و 56  نیب 51  یه  یلامشلا و  یکیفیسابلا  سونایقوالا  نیریب و  يرحب  نیب  هلصاف  اکتـشتکم 

نأ نونظملا  سفن و  وحن 5000  اهیلاهأ  ددع  و  اعبرم : ایفارغج  الیم  اهعیمج 6391  هحاـسم  و  یبرغلا : لوطلا  نم  هجرد  هجرد و 188 
اهمظعم مدق و  فالآ  وحن 6  اهنم  ریثک  عافترا  غلبی  لابجلا  ریثک  وه  رحبلا و  رعق  نم  هعفدـنم  هیناـکرب  داوم  نم  نوکم  هلک  لـیبخرالا 

تفللا و اهیف  عرزی  هبرتلا  هبـصخ  رئازجلا  کلت  ضعب  تاهجلا و  ضعب  نم  ـالا  اـهوند  نکی  ملف  هطـسبنم  ریغ  هلحاوس  رثکا  یناـکرب و 
لدـعم بطر و  اهؤاوه  لیلقلا و  الا  هیبشخ  راجـشأ  اهب  سیل  اهنا  الا  مهتیـشام  هیبرتل  باشعا  اهیف  تبنی  اطاطبلا و  فوفلملا و  رزجلا و 
نیعلوم اقباس  اوناک  قالخالا و  تاداعلا و  نوللا و  یف  هیلامـشلا  اـکیرمأ  دونهب  هبـشأ  اهناکـس  یلا 40 و  نم 36  اهب  هیونـسلا  هرارحلا 

دیصلا و مهتنهم  مظعم  هیلصالا و  مهنؤش  نع  اعون  اوبلقتا  مهنیدب  نیدتلا  مهقالخأب و  قلختلا  یلع  سورلا  مههرکأ  امل  مهنا  الا  وهللاب 
لیبانزلا رصحلا و  لمع  مهفرح  هقاشلا  لاغشالا  یلع  امادقا  مظعأ  مهلاجر و  نم  السک  لقأف  مهؤاسن  امأ  ءارفلا ..  مهتراجت 

[ مویسیلإ ]

ناک توملا و  دعب  ءادعسلا  رقم  نیینانویلا  نیینامورلا و  دنع  وه  میم * هرخآ  هعبشملا  ءایلا  مض  نیسلا و  ناکـسا  هیناث و  هلوأ و  رـسکب 
سوریموأ بهذ  سمشلا و  بیغت  ثیح  ضرالا  تحت  اهلعجی  رخآلا  ضعبلا  وجلا و  نم  ایلعلا  میلاقالا  یف  رقملا  کلذ  لعجی  مهرثکأ 

هیف طقسی  درب و ال  رح و ال  هیف  سیل  مغ  مه و ال  ردک و ال  بعت و ال  نودب  سانلا  هیف  شیعی  ضرالا  فارطأ  یف  لهس  کلذ  نا  یلا 
سوذویـسیا لاق  و  فیطل ..  يود  وذ  بوبهلا  مئاد  شعنم  فیطل  بطر  هؤاوه  عباوز و  هجعزم و ال  حایر  هیف  بهی  رطم و ال  جلث و ال 

یلا داقتعالا  اذه  یلع  ارمتسم  لایجالا  کلت  دامتعا  رقتسا  سونایقوالا و  یف  هداعسلا  رئازج  سفن  هنا 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 457 

http://www.ghaemiyeh.com


387 ص :

هراهنال و ال جّومت  راهزالا ال  هیهاز  راجشالا  هقساب  راهنالا  هریثک  هجورم  نا  ضرالا و  تحت  هنا  ءارعشلا  نم  هریغ  سوراذبن و  ررق  نأ 
رئافـض لکـش  یلع  هـفتلم  یه  هنـسلا و  یف  تارم  ثـالث  رهزت  هراـهزا  یقـشلا و  نود  دیعـسلل  شعنم  هـحبارلا  يرطع  هؤاوـه  يود و 

باعلالا وهللا و  ثیدحلا و  هلهأ  لغش  لب  باعتا  مهالو و ال  هیف  لغش  همیرک ال  لئاصأ  هسارفا  هنیز و  یهبأ  هناکسل  یه  هنـسحتسم و 
سونورخ و اهیف  مکاحلا  نا  هریغ  لاق  و  سوتنم ..  اذار  وه  ضرالا  کلت  یف  مکاحلا  نا  مهلامعأ و  لئاضف  كانه  نوقلی  هناکس  نا  و 

سویلیجرف نأ  الا  هذـینأب  هفورعملا  هتدیـصق  نم  عباسلا  لصفلا  یف  سویلیجرف  اذـه  وحن  احن  اذـک  اهیف و  نومیقم  هلاثمأ  سونتیت و  نا 
هنس فلأ  نم  رثکأ  كانه  مقت  مل  سفنالا  نأ  الا  بهذ 

[ تنقیلأ ]

دعبی 230 نوج  یلع  هعقاو  اینابسا  یف  اهمـساب  هیالو  هبـصق  ءات * هرخآ  نونلا  ناکـسإ  فاقلا و  حتف  اعبـشم و  هیناث  رـسک  هلوأ و  حتفب 
حفس یلع  عقاو  امهدحأ  نامسق ..  اهعقوم  بسحب  یه  همسن و  فلأ  وحن 32  اهناکس  ددع  و  یقرشلا ..  بونجلا  یلا  دیردم  نم  الیم 

هفیرط و هلیمج  هینبأ  دـیدج و  ءانب  وه  نوجلا و  لحاس  یلع  عقاو  رخـآلا  مسقلا  و  هنیـصح ..  هعلق  هتمق  یف  مدـق و  هعافترا 400  لبج 
تاراکیـسلل لمعم  یفـشتسم و  اهب  ریرحلا و  فوصلا و  ساطوبلا و  نوباصلا و  نارفعزلا و  نوتیزلا و  زوللا و  بنعلا و  اهتارداص  مهأ 

هذه نوملـسملا  حتف  دق  سفن و  فلأ  وحن 11  عسی  ناریثلا  هعراصمل  نادـیم  اضیأ  اهب  هموکحلل و  عباـت  وه  تنب و  هیف 4500  لغتشی 
اهرصح مث  هنـس 1258  هلیطـسق  کلم  یناثلا  دننیدرف  مهنم  اهذخأ  مث  هلیوط  هدـم  هلقتـسم  هراما  تلعج  هیدالیم و  هنس 715  هنیدملا 

یف هعقاو  یهف  تنقیلأ  هیـالو  اـمأ  و  هدـئافب ..  اورفظی  مل  نکل  هیراـنلا و  هیدـیدحلا  تاّرکلاـب  اـهومر  هطاـنرغ و  یلاـهأ  نم  هبراـغملا 
هلسلس نم  فلؤم  هیالولا  هذه  فصن  همـسن و   426 اهناکـس 656 ، ددع  و  اعبرم : الیم  اهتحاسم 2096  اینابسا ..  نم  یقرـشلا  بونجلا 
فیطل تابنالا  ریثک  بصخ  وتـسم  هرثکأ  اهنم  یبونجلا  فصنلا  رجـشلا و  هایملا و  نم  هیلاخ  يرارب  اهللختی  اـهب  تاـبنال  هیلاـع  لاـبج 

بوبحلا و ریرحلا و  يرحبلا و  حلملا  یندعملا و  حلملا  هیالولا  هذه  تالـصاح  نم  و  طاشنلا ..  مدـق  یلع  هیراج  هیف  هعارزلا  ءاوهلا و 
اروغیس رهن  اهربکأ  رهنأ  هلمج  اهب  هکاوفلا و 
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( امهیلی ام  میملا و  هزمهلا و  باب  )

[ نوزامأ ]

سوناـیقالا یلا  زدـنا  دـالب  نم  قرـشلا  یلا  يرجی  ایندـلا  رهنأ  ربکأ  وه  نون * هرخآ  اعبـشم  يازلا  مض  ادودـمم و  هیناـث  هلّوأ و  حـتفب 
اشتوکیرول هریحب  نم  رداص  وه  عبرم و  لیم  فلأ  ینویلم  وحن  اهتحاسم  اضرأ  یقـسی  هیبونجلا و  اکرمأ  ثلث  وحن  يوری  یکیتنلتالا و 

موخت یلا  هلوصو  دـنع  لیم و  هفاـسم 500  لامـشلا  یلا  يرجی  یبرغلا و  لوطلا  نم  هجرد  یبوـنجلا و 73  ضرعلا  نم  هجرد  یف 11 
هیف بصی  ثیح  رهنأ  عومجم  نع  هرابع  وه  ءاوتسالا و  طخ  زاتجی  نأ  یلا  هارجم  یقبی  یقرشلا و  لامشلا  یقرـش  یلا  يرجی  روداوکا 

هجرد ضرع 19  یلا  الامش  تاجرد  ثالث  ضرع  نم  زدنا  لابج  نم  یقرشلا  حفسلا  یه  یتلا  لیم  یفلأ  هفاسم  هایم  ارهن و  وحن 350 
هنایرج لدـعم  الیم و  غلبی 2750  هتاـفطعنم  هجیراـعت و  عیمج  عـم  اراـب  یلا  هردـصم  هطقن  یف  رهنلا  اذـه  لوـط  و  هیف ..  بصت  اـبونج 
عابرأ هثالث  رحبلا  نع  لـیم  هفاسم 2300  یلع  اـتون  یف  هضرع  یلا 312 و  امدق  نم 42  هقمع  و  هعاسلا ..  یف  لایمأ  هثـالث  طـسوتملا 

وه ـالیم و  اراب 180  رهن  ضرع  عم  هبـصم  دـنع  هضرع  لایمأ و  هرـشع  میراتنـس  لفـسأ  لایمأ و  هثالث  اریدام  رهنب  هاقلم  دـنع  لـیملا و 
دنع لصحت  یتلا  هبئاـجع  نم  و  امدـق ..  یلا 56  نم 42  هناضیف  عافترا  غلبی  هعـستم و  اعاقب  رمغیف  ضیفی  ءاوتـسالا  طـخ  رهنأ  یقاـبک 

دم امهیف  غلبی  ناذللا  ناتقولا  امه  مایأ و  هثالثب  اردب  لالهلا  ریـصی  نأ  لبق  لالهلا و  لهی  نأ  لبق  لصحی  کلذ  عباتتملا و  دملا  هبـصم 
تـس هدـم  یف  ّالإ  هعاـفترا  لـماکتی  ـال  نیتقولا  نیذـه  ریغ  یف  هنا  عم  نیتقیقد  یف  اـمهعافترا  تاـجرد  یلعأ  هاـیملا  غلبت  هوأـش  رحبلا 

نم 12 هعافترا  ءاملا  نم  سأر  هبش  ذئنیح  يریف  اند  املک  دادزت  لایمأ و  هتس  هفاسم  یلع  لئاهلا  دملا  کلذ  ءاضوض  عمسی  تاعاس و 
یقبت الف  هاقلت  ام  لک  قزمتف  هبیجع  هعرسب  مدقتت  هلک و  رهنلا  طسو  هیئاملا  لابجلا  هذه  رـشتنت  اذکه و  هلثم و  ناث  هعبتی  امدق  یلا 15 

هرمسلا و یلا  برـضی  رفـصأ  هنم  لفـسألا  مسقلا  نول  رـضخم و  ینوتیز  وأ  قرزأ  هنم  یلعألا  مسقلا  هایم  نول  اردم و  رذت  ارجش و ال 
هناّیوغ باضه  زدنا و  لابج  هیداوب  طیحی  هنمضتی و  ام  لک  رحبلا  یلا  فذقی  هیلمر و  نابثک  رئازج و  ءولمم  وه 
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اهرثکأ یـصحت و  اهتاتابن ال  عاونأ  هباصخلا و  هیاـغ  یف  اـهتبرت  اّدـج و  هعـستم  تاـباغ  اـهللختی  یتلا  میلاـقألا  یطغی  ّوس و  رغّوتم و  و 
روکذـملا رهنلا  اهریغ و  یلیزاربلا و  زوجلا  رجـش  كوشتواـکلا و  رجـش  اهراجـشأ  عفنأ  هرـضخلا و  ههکاـفلا و  عاونأ  رئاـس  لـخنلا و 

یلع هرـشتنملا  تاباغلا  یف  رثکی  اهریغ و  ادـنکانالا و  روتافیلالا و  فحالـسلا و  هتاناویح  نم  هرختفملا و  كامـسألا  عاونأـب  نوحـشم 
هلوهأم و هبناوج  بلغأ  اهریغ و  ریباتلا و  لیدمرألا و  لیالا و  راوکاجلا و  هدرقلا و  اذـک  فحاوز و  رویط و  هییدـث و  تاناویح  هیتفض 
كوشتواکلا و همیلق  تارداص  مهأ  امظتنم و  اریس  نفسلا  هیف  ریست  هیراجتلا و  تالصاوملل  هلیهست  هیف و  نفسلا  نایرج  یف  هل  ریظن  ال 

اهلام سأر  غلب  هیف  هرئاسلا  نفـسلا  هکرـش  اشنلا و  لوفلا و  وا  لخنلا  فیل  غبتلا و  دولجلا و  نطقلا و  داتعملا و  زوجلا  يدـنهلا و  زوجلا 
یناکرمأ لایر  نییالم  ثالث  وحن  نینسلا  ضعب  یف 

[ هیسامأ ]

امهساب ءاضق  هبصق  يرغصلا و  ایسآ  یف  هنیدم  هطوبرم * ءات  هرخآ  تحت  هانثملا  ءایلا  حتف  نیـسلا و  رـسک  ادودمم و  هیناث  هلّوأ و  حتفب 
یلا موصمص  نم  الیم  هفاسم 50  یلع  قامریا  لیشی  رهن  یتفض  یلع  لیمج  داو  یف  کیناج  لبج  حفس  دنع  اهعقوم  ساویس  هیالو  یف 
اقرش قئاقد  هجرد و 4  لوط 33  الامش و  هقیقد  هجرد و 50  ضرع 40  یف  یه  افلأ و  وحن 30  اهیلاهأ  ددع  یبرغلا ..  بونجلا  یبونج 
هنسح هروکذملا  هنیدملا  یقوجلـسلا و  نیدلا  ءالع  ناطلـسلا  اهحلـصأ  اهممر و  هینانوی  هعلق  اهنم  ضعب  یلع  هیلاع  روخـص  اهب  طیحی 

ماظتنالا و همیدـع  اهتقزأ  نکل  هراـجحلا  نم  اـهتویب  رهنلاـب و  يوری  رخـآلا  ضعبلا  ریعاونلاـب و  اهـضعب  یقـسی  نیتاـسبلا  هریثک  ءاـنبلا 
اهتویب ددع  هیـضقأ  هرـشع  یلع  يوتحی  اهؤاول  نطقلا و  بوبحلا و  عاونأ  هوفلا و  جوسنملا و  ریغلا  ریرحلا  اهنم  ردـصی  هجئار  اهتراجت 

اهریغ ریرحلا و  بوبحلا و  عاونأ  هتالصاح  نم  نویحیسم و  نوقابلا  نوملسم و  مهرثکأ  افلأ  وحن 250  اهنکسی  تیب  فلأ  وحن 40 

[ اکرمأ ]

ایندـلا هدـیدجلا و  هراـقلا  یمـست  هیـضرألا و  هرکلا  هسباـی  نم  هریبکلا  سمخلا  تاراـقلا  عبار  یه  هقرمأ * وأ  اـیکیرمأ  وأ  اـکیرمأ  وأ 
یلوألا ناک  نإ  فویسویسف و  سوکرمأ  وه  اهنم و  مسق  فشتکمل  هبسن  اکرمأب  هراقلا  هذه  تیمس  دیدجلا  ملاعلا  وأ  هدیدجلا 
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اکرمأ هیلامـشلا و  اـکرمأ  اـمه  نیریبـک  نیمـسق  نم  هبکرم  یه  سوبمولک و  سروفوتـسیرک  اهفـشتکم  لوأ  مساـب  اـیبمولک  اهتیمـست 
خزرب هطساوب  امهضعبب  نیتلصتم  نیتریزج  هبشک  امهعومجم  هیبونجلا 

هیف ایسآ و  نع  اهلصفی  یناثلا  هیقیرفا و  ابوروأ و  نع  اهلـصفی  لوألا  ابرغ و  اقرـش و  يداهلا  یکیتنلتالا و  نیب  هروصحم  یه  اهعقوم .. 
هیسونایقالا

يداهلا و طیحملا  وأ  یکیفیسابلا  طیحملا  ابرغ  یکیتنلتالا و  سونایقوالا  اقرش  یلامشلا و  دمجنملا  طیحملا  الامش  اهدحی  اهدودح .. 
ضرعلا نم  هجرد  نیب 72  هدتمم  یه  اهتاهج و  عیمج  نم  راحبلاب  هطاحم  یهف  یبونجلا  دـمجنملا  وأ  یکیتکرتنالا  سونایقوالا  ابونج 

لاغود سنربلا  سأر  نم  هجرد  نیب 170  دراودروف و  سأر  نم  یبونجلا  ضرعلا  نم  هجرد  نیب 54  ایتوی و  هریزج  هبش  نم  یلامشلا 
سیراب راهن  طخ  رابتعا  یلع  یبرغلا  لوطلا  نم  وکنارب  سأر  نم  هجرد  و 37 

نالباقتی بونجلا  یف  اهسأر  لامشلا و  یف  امهنم  لک  هدعاق  بونجلا  یلا  لامشلا  نم  نیدتمم  نیثلثم  لکشب  یه  اهتحاسم ..  اهلکش و 
دراودروف سأر  یلا  اماناب  نم  رتمولیک و  فالآ  هعـست  وحن  اماناب  یلا  لاغود  سنربلا  سأر  نم  اهلوط  اـماناب و  خزرب  دـنع  اـمهیتیوازب 

لراـش 800 سأر  یلا  لاـغود  سنربـلا  سأر  نم  اهـضرع  رتـمولیک و  فلأ  رـشع  هتـس  لوطلا  عومجم  نوـکیف  رتـمولیک  فـالآ  هعبس 
اهتحاسم و نوکتف  رتمولیک  وکنارب 5200  سأر  یلا  انیراب  سأر  نم  رتم و  فالآ  هعبرأ  كرویوین  یلا  وکسیسنرف  ناس  نم  رتمولیک و 

ایسآ هحاسم  عابسأ  هتس  وحن  دحاو و  ثلثب  هیقیرفا  هحاسم  نم  ربکأ  ابوروأ و  هحاسم  فاعضأ  هعبرأ  هذه  هلاحلا 

یکیتنلتالا طیحملا  نم  و  هدنلنورج ..  برغب  نافب  رحب  ادنک و  لامشب  یبطقلا  رحبلا  یلامـشلا  دمجنملا  طیحملا  نم  نّوکتی  اهراحب .. 
اکرمأ هلیتـنا و  رئازج  نیب  هلیتـنا  رحب  و  هدـحتملا ..  تاـیالولا  اکیـسکم و  نیب  اکیـسکم  جـیلخب  اـضیأ و  ادـنک  لامـشب  نوسدوه  رحب 

یبهذلا جیلخلا  وأ  هنیروفیلاک  جیلخ  وأ  رحب  ایسآ و  اکسلآ و  هریزج  هبش  نیب  غنرهب  رحب  يداهلا  طیحملا  نم  و  هیبونجلا ..  یطسولا و 
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هریثک هعطقتم  هیلبج  روداربللا و  یف  هلحاق  ءارحـص  هلحاوس  ضرأ  یکیتنلتالا  طـیحملاف  تاـهجلا  فـالتخاب  هفلتخم  یه  اـهلحاوس .. 
یطـسولا اـکرمأ  اکیـسکم و  یلا  كرویوین  نم  تاعقنتـسملا  اـهاشغت  هطحنم  كرویوین و  هدـیدجلا و  ضرـألا  هریزج  نیب  تانـسلتلا 

یف ایناث  هیلبج  ریـصت  مث  نوزامالا  بصم  دـعب  ام  یلا  هنایوج  یف  ضافخنالا  هریثک  ـالیوزنف و  اـیبمولک و  یف  هیرخـصلا  لاـبجلا  هریثک 
اکرمأ و ایقیرفا و  نیب  هفاسملا  طـسوتم  یف  رتم  طیحملا 8700  اذـه  قمع  غلبی  و  هینوجاتای ..  یف  هیلاخ  هیوتـسم  مث  اتالی  لیزاربلا و ال 

يوتحت اکیـسکم و  جـیلخ  یف  فالآ  هثالث  هلیتنا و  رحب  یف  رتم  فالآ  هسمخ  كور و  ناس  سأر  هلیتنا و  قرـش  یف  رتم  فالآ  هعبس 
عافترالا و همیظع  لابج  نم  ابلاغ  هنوکم  هلحاوس  ضرأ  يداهلا  طیحملا  و  هیناجرم ..  رئازج  هیرحب و  هیلمر  ناـبثک  یلع  راـحبلا  هذـه 

فالآ هتس  وحن  رحبلا  اذه  قمع  غلبی  و  هیراجتلا ..  یناوملا  دوجو  اهیف  ردنی  هیحص و  ریغ  هطحنم  اهـضرأ  هدنا  ارییلیدوک  لابج  حوفس 
هنا امک  عافترالا  هلیلق  یلامـشلا  دـمجنملا  طیحملا  لحاوس  یـضارأ  وریب و  برغ  رتم  فالآ  هعبـس  وحن  وکـسیسنرف و  ناس  برغ  رتم 

اهدودح و نایب  یف  هیفاک  هجرد  یلا  اهیف  فاشکتسالا  لصی  مل  نآلا  یلا  یتلا  رئازجلا  نم  میظع  ددع  هیف  رهظی و  ام  یلع  قمعلا  لیلق 
امئاد دیلجلاب  تاطغم  تازاغوب  اهضعب  اهلیصافت و 

ضرألا هریزج  ادـنک و  نیب  نارول  ناس  جـیلخ  نوسدوه و  رحب  بونج  یف  سمج  جـیلخ  یکیتنلتالا  طـیحملا  نم  نّوکتی  اـهناجلخ .. 
مث هدحتملا  تایالولا  قرش  یف  کیپاذیش  راوالد و  ناجلخ  مث  هدیدجلا  هیسوقسیا  هریزج  هبـش  نم  نّوکملا  يدنوف  جیلخ  هدیدجلا و 

جیلخ مث  هلیتنا  رحب  یطـسولا و  اکرمأ  یف  وبیاکارام  ناـیراد و  سوتیکـسوم و  سارودـنوه و  جـیلخ  اکیـسکم و  یف  شیپمک  جـیلخ 
یف جروج  ناس  سایتام و  ناس  اجیلخ  مث  اتالبال  هموکح  قرـش  یف  اتالبال  رهن  بصم  جـیلخ  لیزاربلا و  لامـش  نوزاـمالا  رهن  بصم 
یف هنیروفیلاک  جیلخ  ایبمولک و  یف  اماناب  جیلخ  ءاوتـسالا و  طخ  هموکح  یف  لیکایوج  جیلخ  يداهلا  طیحملا  نم  نّوکتی  هینوجاتاب و 

اکیسکم

رولک كام  تازاغوبک  یکیتنلتالا  طیحملاب  یبطقلا  رحبلا  هلصوملا  تازاغوبلا  مث  ایسآ  اکرمأ و  نیب  غنرهب  زاغوب  اهرهـشأ  اهتازاغب .. 
سکوفا زاغوب  مث  رتساکنل  وراب و  کبنوأ و 
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ناـفی و رحب  یکیتنلتـالا و  نیب  لـصوت  یتـلا  يدـنک  ثمـسا و  سیفاد و  تازاـغوب  مث  یکیتنلتـالا  نوـسدوه و  رحب  نیب  نوـسدوه  و 
ناک اقوی  هدـیرولف و  تازاغوب  مث  هدـیدجلا  ضرألا  هریزج  روداربللا و  نیب  لیا  لیب  زاـغوب  مث  هدـنلنورج  برغ  نم  یلامـشلا  بطقلا 

رانلا و هریزج  نازحالا و  هریزج  نیب  هینوجاتای  بونج  یف  نالجام  زاـغوب  مث  هبوک  هریزج  اهمـساب و  نیتیمـسملا  نیتریزجلا  هبـش  نیب 
هدحتملا تاموکحلا  هریزج  رانلا و  هریزج  نیب  ریبمول  زاغوب 

اهرهـشأ یبطقلا و  رحبلا  رئازج  مث  قرمینادـلل  ناعباتلا  هدـنلنورج  هریزج  هدـنالزیا و  هریزج  یلامـشلا  دـمجنملا  رئازج  نم  اهرئازج .. 
 .. اریتلکنال هعبات  مئادلا و  جلثلاب  هاطغم  اهلک  اهریغ و  نافب و  نروبکوک و  ایروتکیف و  تربلا و  سنربلا  کنب و  رئازج 

هعباـتلا هدومرب  رئازج  و  دراورادربلا ..  نوتیرب و  سأر  رئازج  .هدـیدجلا و  ضرـالا  هریزج  یلامـشلا  یکیتنلتـالا  طـیحملا  رئازج  نم  و 
اهرئازج اریتلکنال و  هعباتلا  امهب  رئازجک  هیلامـشلا  هلیتنا  رئازج  یه  هیبونجلا و  هیلامـشلا و  اکرمأ  نیب  هعقاولا  رئازجلا  اهنم  .اریتلکنـال و 

هبوک و رئازج  اهرهـشأ  یتلا  یطـسولا  اهرئازج  هفلتخم و  لودل  هعباتلا  حـیرلا  تحت  رئازج  حـیرلا و  رئازج  اهنم  یتلا  هیقرـشلا  هیبونجلا 
رئازج یبونجلا  کـیتنلتالا  رئازج  نم  و  هلقتـسملا ..  یتپاـه  اریتلکنـال و  هعباـتلا  هکییاـماج  هدـحتملا و  تاـیالولل  هعباـتلا  وـکیروتروب 

هعباتلا نروه  سأر  رانلا و  ضرأ  رئازج  اریتلکنـال و  تاـعباتلا  تاـموکملا  هریزج  دـنکلف و  رئازج  نوزاـمالا و  رهن  بصم  یفوجاراـم 
طخ هموـکحل  هعباـتلا  سوجاـبالاج  رئازج  یلیـش و  لـحاوس  یلع  هینوجاـتای  رئازج  يداـهلا  طـیحملا  رئازج  نم  و  یلیـش ..  اـنالیال و 

اکـسلآ و لحاس  یلع  امه  كایدوک و  هریزج  اکتـس و  هریزج  مث  اریتلکنـال  هعباـتلا  تولراـش  هکلملا  ریفوکناـف و  رئازج  مث  ءاوتـسالا 
هدحتملا تایالولل  هعباتلا  نایتویلألا  رئازج 

مالکلا هلوأ  یناثلا و  ءزجلا  هیلی  نادلبلا و  مجعم  باتک  یلع  كردتـسملا  یف  نارمعلا  مجنم  باتک  نم  لوالا  ءزجلا  دـمحلا  هّلل  مت و 
اکرما نم  رئازجلا  هابشا  یلع 
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دلجملا 2

[ اهیلی ام  میملا و  هزمهلا و  باب  همتت  ]

هراشا
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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

( اکرمأ یلع  مالکلا  همتت  )

هراشا

هبش مث  روداربللا  هریزج  هبـش  مث  هیبطقلا  یـضارألا  نمـض  نم  امه  لیقلم و  هریزج  هبـش  ایتوب و  هریزج  هبـش  اهرهـشأ  رئازجلا ..  هابـشا 
نیب ناطاقوی  هریزج  هبش  مث  یکیتنلتالا  اکیسکم و  جیلخ  نیب  هدیرولف  هریزج  هبش  مث  ودوک  هریزج  هبـش  مث  هدیدجلا  هیـسوقیا  هریزج 

نیباکـسلآ هریزج  هبـش  مث  يداهلا  طیحملا  هنیروفیلاک و  جیلخ  نیب  همیدقلا  هنیروفیلاک  هریزج  هبـش  مث  هلیتنا  رحب  اکیـسکم و  جـیلخ 
هیلامشلا اکرمأ  یف  اهعیمج  هروکذملا  رئازجلا  هابشا  یلامشلا و  دمجنملا  يداهلا و  طیحملا 

سأر مث  الامـش  اکرمأ  طقن  یـصقأ  امه  ادنک و  لامـش  یف  سکیلیف  ایتوب  سأر  اکـسلآ و  لامـش  یف  وراب  سأر  اهرهـشأ  اهـسوؤر .. 
سارته و سأر  مث  هدـیدجلا  ضرالا  هریزج  قرـش  یف  شار  سأر  روداربللا و  قرـش  یف  لراش  سأر  مث  هدـنلنورج  بونج  یف  لورف 

سانیلاج سأر  مث  ناملاقوی  هریزج  هبش  یقرش  لامش  یف  شوناک  سأر  مث  هدحتملا  تایالولا  یقرـش  بونج  قرـش و  یف  لباس  سأر 
قرـش ویرف  سأر  مث  اقرـش  اکرمأ  طقن  یـصقأ  امه  لـیزاربلا و  قرـش  یف  اوکنارب  سأر  كور و  ناـس  سأر  مث  اـیبمولوک  لامـش  یف 
یبرغ لامش  یف  انیراب  سأر  مث  نروه  سأر  ابونج و  اکرمأ  طقن  یـصقأ  وه  هینوجاتاب و  بونج  یف  دراوروف  سأر  مث  وریناح  ودویر 

هبـش بونج  یف  اقول  ناس  سأر  مث  اکیـسکم  برغ  ستنیروک  سأر  مث  اماناب  خزرب  یبرغ  بونج  یف  وتاـیرام  سأر  مث  وربپ  هموکح 
اکـسلآ هریزج  هبـش  یف  لاغود  سنربلا  سأر  وأ  یبرغلا  سأرلا  مث  هدـحتملا  تاـیالولا  برغ  ونیـسودنم  سأر  مث  هنیروفیلاـک  هریزج 

ایسآ یف  یقرشلا  سأرلا  هاجت 

ابیرقت یه  هیضرالا و  هرکلا  یف  هیلبج  هلسلس  مظعأ  یه  لابج  هلسلس  هیبونجلا  هیلامـشلا و  هیئاکرمالا  هراقلا  برغ  یف  دجوت  اهلابج .. 
لابج عومجم  وه  يرحبلا و  مسقلا  ماسقأ ..  هتس 
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 .. یبیسیسم رهن  لوهس  امهضعب  نع  امهلصفی  یناجیلآ  لابج  هیلامشلا و  رییلیدروک  لابج  امه  هیلامشلا و  اکرمأ  یف  نامـسق  و  هلیتنا .. 
نوزامالا و كونیروالا و  راهنأ  لوهـسب  اهـضعب  نع  هلوصفملا  لـیزاربلا  هناـیوج و  هدـنا و  لاـبج  یه  هیبونجلا و  اـکرمأ  یف  هثـالث  و 

طیحملا ابرغ  اهدحی  اماناب و  خزرب  یلا  غل  رهب  زاغوی  نم  هدتمم  یه  هراقلا و  هذه  لابج  عسوأ  یه  هیلامشلا  رییلیروکلا  لابجف  اتالبال :
اهرهشأ مسالا و  اذهب  هروهشملا  هریزجلا  هبش  یف  اکسلآ  لابج  یلع  هلمتشم  یه  یبیسیسم و  يزناکم و  يرهن  لوهس  اقرـش  يداهلا و 

یف هداقین  اریـس  مث  نوجیر  وأ  هعطاقم  هیناـطیربلا و  اـیبمولوک  یف  داکـساک  لاـبج  ارتم و  اهعافترا 4115  غلبی  یتلا  یلیإ  ناـس  لاـبج 
لابجلا ارتم و  هعافترا 4475  يذـلا  اتـساش  لبج  اهالعأ  هحلاملا و  هریحبلا  نوجیروألا و  هبـضه  نوکتت  اهرادـحنا  نم  هنیروفیلاـک و 

اهلابج رهشأ  هعساولا و  كاوه  انا  هبضهل  هنوکملا  اکیـسکم  لابج  امدق و  عافترالا 4875  نم  غلابلا  ناوارب  لبج  اهرهشأ  هیرخـصلا و 
لابج و  مدق ..  امهعافترا 5500  غلابلا  وکیـسکم  هبـضه  یلع  نامئاقلا  لتپاتوکوپوپ  ابازیروأ و  نیکارب  رداماریـس و  بولداوجاریس و 
اهلوط غلبی  هلـسلس  یه  هدنا و  لابج  رتم و  ناغلابلا 4200  اوجأ  وجیوف و  ناکرب  اهـصخأ  نیکارب  هدع  یلع  هیوتحملا  یطـسولا  اکرمأ 

نوزامالا و كونیروالا و  راهنأ  لوهس  اقرش  يداهلا و  طیحملا  ابرغ  اهدحی  دراوروف  سأر  یلا  اماناب  نم  هدتمم  رتمولیک  فالآ  هعبس 
عقوم یه  هیقرـشلا و  هلـسلسلا  هیبونج  لسالـس  ثالث  نم  هنوکم  یه  ایبمولوک و  لابج  ماسقأ ..  هلمج  عقاوملا  بسحب  یه  اـتالب و  ـال 

یه امدق و  اهعافترا 5600  غلبی  اکوک  انیلا و  دجم  يرهن  نیب  هعقاو  یه  یطـسولا و  هلـسلسلا  امدق و  اهعافترا 2640  اتوجوب و  هنیدم 
امهنیب نیتلسلس  نم  هنوکم  یه  ءاوتسالا و  طخ  لابج  و  اماناب ..  خزرب  نم  هدتمم  یه  هیبرغلا و  هلـسلسلا  مث  امیلوت  ناکرب  اهولعی  یتلا 

و مدق ..  عافترا 6500  یف  یه  وداریمـش و  یـسکاپونوک و  انازیتنا و  اشنـشیپ و  اهتلمج  نم  اناکرب  نیرـشع  وحن  اهولعی  وتیک و  يداو 
وحن عفترملا  اییکیرا  ناـکرب  یلع  مدـق و  اهعافترا 3000  یتلا  وکزوک  هبـضه  یلع  لمتـشت  هیزاوتم  لسالـس  هدـع  یه  وریپ و  لابج 

هطاحم یه  مدـق و  وحن 3800  عافترالا  نم  هغلابلا  اکاکیتیت  هریحب  هبـضهل  هنوکم  هعـسنم  لاـبج  یه  اـیفیلوب و  لاـبج  .مدـق و   6000
مدق هعافترا 6500  اناروس و  ناکرب  اهرهشأ  نیکارب  هلمج  اهب  ادبا  جولثلا  اهقرافت  هیلاع ال  لابج  هلمجب 
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ناکرباهب هینوجاناب و  یف  دتمت  هلیوط  هلـسلس  یه  یلیـش و  لابج  مدق و  عافترا 6400  یف  امه  اماهاس و  ناکرب  یناـمیلیا و  ناـکرب  و 
لیبق ضافختالا  یف  ذخأت  لحاسلا و  یف  هریغص  رئازج  هدع  یف  رمت  اکرمأ و  یف  لبج  یلعأ  وه  امدق و  هعافترا 6840  اوجاکنوکآ و 

یه یکیتنلتالا و  طیحملا  لحاس  اقرـش  یبیـسیسم و  رهن  لوهـس  ابرغ  ادـنک و  لوهـس  الامـش  اهدـحی  یناجیلآلا  لابج  و  نروه : سأر 
یف یناجیلآلا و  لابج  طـسولا  یف  اـمابالا و  رهن  عیباـنی  ههج  یف  عاـفترالا  هلیلق  یه  شـالاپا و  لاـبج  یلع  یبرغلا  اـهبونج  یف  هیوتحم 

هبوک و هریزج  یف  هعقاولا  هیناـکربلا  لاـبجلا  یلع  هیوتحم  یه  هلیتـنإ و  لاـبج  و  نطنـشاو : لـبج  ءاـضیبلا و  لاـبجلا  یقرـشلا  لامـشلا 
الیوزنقب و نوزامالا  كونیروالا و  يرهن  لوهـس  اهدـحی  هنایوج و  لاـبج  و  اـهریغ : کـینیترم و  بولداوج و  یتیاـه و  هکییاـماج و 

بونج یف  كاموه  كوموت  لابج  كونیروالا و  عیبانی  یف  هعقاولا  مدق  اهعافترا 2500  یتلا  میرای  لابج  یلع  لمتشت  یه  لیزاربلا و 
هعـساو هبـضه  نع  هرابع  یه  اتالب و  يوجاراپ و ال  نوزامالا و  لوهـس  اهدـحی  لیزاربلا و  لابج  .هیواسنرفلا و  هیدـنالوهلا و  هناـیوج 

همق یلعأ  رام و  دارـس و  لابج  هلـسلس  یلع  هلمتـشم  یه  رحبلا و  لحاس  نع  هعفترم  يوجاروالا و  لیزاربلا و  یقرـش  بونج  هقرتخم 
لابج و وکسنرف و  ناس  رهن  قرش  هدتمملا  وساهنپسا  اریـس  لابج  مث  ارتم  عافترالا 2700  نم  غلابلا  ایایتاتیا  لبج  وه  هلـسلسلا  هذه  یف 

لابج یناجیلآلا و  نوارب و  لتپ و  اتوکوپوی  لابج  اوجاکنوکا و  لـبج  لاـبجلا  هذـه  رهـشأ  و  یتلاوس ..  رجوتاـم و  زاـیوج و  باـضه 
ارام دارس و  لابج  میرای و 

یف هلیتنا و 51  رئازج  یطسولا و  اکرمأ  یف  هیلامشلا و 51  اکرمأ  یف  اهنم 22  هلعتشم  تاناکرب  هلمج  اهب  دجوی  اهلوهـس ..  اهنیکارب و 
وزاربمـش و ایبمولوک و  یف  امیلوت  الامیاوج و  یف  اوجا  وجیوف و  اکیـسکم و  یف  ابازیروأ  لتپاتوکوپوپ و  اهنم  روهـشملا  هدنا و  لابج 
وکیـسکم و كاوهانأ و  هاتوأ و  نوجیروأ و  هیناطیربلا و  ایبمولوک  هبـضه  اهباضه  رهـشأ  و  اهریغ ..  ءاوتـسالا و  طخ  یف  یکاـپوتوک 

لوهـس .ادنک و  طسو  لغاشلا  یلامـشلا  لهـسلا  یه  همیظع و  هسمخ  لوهـسلا  نم  اهب  دجوی  و  لیزاربلا ..  اکیتیت و  وکزوک و  وتیک و 
لوهـس .ءارـضخلا و  جورملاب  هیهاز  یه  اکیـسکم و  جیلخ  یکیتلتالا و  لحاس  یلا  هدتمم  هدحتملا  تایالولا  طسو  یف  یبیـسیسم  رهن 

فاجلا لصفلا  یف  هیلمر  يراحض  یه  سونال و  لوهسب  هامسملا  كونیروالا  رهن 
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.تاعقنتـسم و تایاغ و  اهرثکأ  اتابن و  هعـس و  ایندلا  لوهـس  مظعأ  یه  نوزامالا و  رهن  لوهـس  .راطمالا و  لصف  یف  ءارـضخ  جورم  و 
یف هحلاملا  تاریخبلا  يوجاراپ و  رهن  یطاش ء  یلع  اصوصخ  تابنلا  هریثک  هبـشعم  هعـساو  تاحـسف  یه  هینوجاتاپ و  اتالبال و  لوهس 

هینوجاتاپ یف  هلحاقلا  هدنأ و  لابج  حفس 

رهن راوـالد و  رهن  نوسدوه و  رهن  وکینکینوک و  رهن  نارول و  رهن  یه  یکیتنلتـالا  طـیحملا  یف  بصت  یتلا  راـهنالا  رهـشأ  اـهراهنأ .. 
.انافاس رهن  كاموتوب و  رهن  اتاهکسوس و 

.رتمولیک هلوط 3700  يزناکم و  رهن  وه  یلامشلا  دمجنملا  یف  بصت  یتلا  راهنالا  رهشأ  و 

یف بصت  یتلا  راهنألا  رهشأ  .ینابلا و  رهن  نرقس و  رهن  نوسلن و  رهن  لشراش و  رهن  یه  نوسدوه  رحب  یف  بصت  یتلا  راهنألا  رهشأ  و 
نیب لصافلا  دـحلا  وه  تروتلد و  دـنارج  ویر  رهن  مث  هدـحتملا  تایالولا  یف  امه  یبیـسیسم و  رهن  امابالآ و  رهن  یه  اکیـسکم  جـیلخ 
یف انیلادـجم  یطـسولا و  اکرمأ  یف  ناوج  ناـسرهن  اـمه  هلیتنأ  رحب  یف  بصت  یتلا  راـهنالا  رهـشأ  .هدـحتملا و  تاـیالولا  اکیـسکم و 

مانیروس و نیتنروک و  وبیکیـسا و  الیوزنم و  یف  كونیروالا  رهن  یه  یبونجلا  کـیتنلتالا  یف  بصت  یتلا  راـهنالا  رهـشأ  .اـیبمولوک و 
یف اهلک  ابیهاراپ و  وکـسیسنرف و  ناـس  اـبیه و  اـناراب  ناـتناکون و  رهن  مث  نوزاـمالا  رهن  مث  هناـیوج  یف  اـهلک  كوپاـیدا و  ینوراـم و 

وجایتناتسویر رهن  یه  يداهلا  طیحملا  یف  بصت  یتلا  رهنالا  رهشأ  .هنیننجرأ و  هیروهمج  یف  رجنویر و  رهن  اتالبال و  رهن  مث  لیزاربلا 
اکسلآ یف  نوکوی  رهن  هدحتملا و  تایالولا  یف  نوجیرا  وتنامارکس و  ودارولوک و  راهنأ  اکیسکم و  یف 

اکسماباتآ و دیبعلا و  ربکالا و  بدلا  تاریحب  اهرهـشأ  ادنک و  یف  اصوصخ  تاریحبلا  نم  هریثک  هدع  یلع  اکرمأ  لمتـشت  اهتاریحب .. 
یف امه  نوسلن و  رهن  یف  نابـصت  ناتللا  ابوتینام  جـپبن و  اتریحب و  .يزناکم و  رهن  یف  اـههایم  بصت  هیلامـشلا و  لوهـسلا  یف  اـهعیمج 

.نارول و ناس  رهن  یف  بصت  ادـنک و  یف  اهلک  ویراتنوأ و  هیبربأ و  نوروه و  ناجیـشیم و  اـیلعلا و  تاریحبلا  .نوسدوه و  رحب  ضوح 
وریپ نیباکستیت  هریحب  مث  یطسولا  اکرمأ  یف  وجانام  وجاراکین و  اتریحب  مث  هدحتملا  تایالولاب  هاتوا  هبـضه  یف  یتلا  هحلاملا  هریحبلا 

اهریغ ایفیلوب و  و 

عم دحاو و  طخ  یلع  ضرعلا  یف  ناقفتم  ایقیرفأ  ابوروأ و  اکرمأ و  نأ  یفخی  ال  اهوج .. 
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الامـش و امهنم  رثکأ  نیبطقلا  نم  اکرمأ  بارتقا  نا  اهلوأ  .بابـسأ  هعبرال  کلذ  مومعلا و  یلع  اـمهنم  ضفخأ  اـهترارح  هجرد  کـلذ 
راهنالا جورخ  جولثلا و  همئادلا  اهیبرغ  یف  هیلاعلا  لابجلا  دوجو  اهثلاث  .نیرادـملا و  نیب  یتلا  میلاقالا  یف  راحبلا  دوجو  اهیناث  .ابونج و 

اکرمأ میلقا  و  لامشلا ..  نم  هدرابلا  حایرلا  قرشلا و  نم  هبطرلا  حایرلا  بوبهل  هدعتسملا  هعستملا  اهلوهـس  دوجو  اهعبار  .اهنم و  هرثکب 
نم لاخ  وه  اذـل  دـیلجلاب و  روتـسم  ابلاغ  وه  يدـیلجلا )  ) دـمجنملاف هراح  لدـتعم و  دراـب و  دـمجنم و  عاونأ  هعبرأ  اهـسقطل  هبـسنلاب 

رئازجلا هینوجاـتاب و  بونجلا  یف  ادـنک و  اکـسلآ و  لامـش  یف  وه  دراـبلا  .هیبرغلا و  هیبوـنجلا  هدـنلنورج  ئطاوـش  ضعب  ـالا  ناکـسلا 
لامشلا و یف  اکیـسکم  باضه  هدحتملا و  تایالولا  وه  لدتعملا  .جولثلا و  همئادلا  هیلابجلا  ممقلا  ارییلیروک  ههج  یف  اهل و  هرواجملا 
هبطرلا و كونیروالا  نوزامالا و  يرهن  لوهـس  وه  راحلا  و  دنا ..  لابج  باضه  لیزاربلا و  باضه  اتالب و  رهن ال  ضوح  بونجلا  یف 

رثأ اهیف  راطمالل  يری  ادـج ال  راح  اهوج  ناف  هدـنا  لابج  حفـس  یف  نیرادـملا  نیب  يداهلا  طیحملا  لحاوس  اصوصخ  هناـیوج  لوهس 
اکرمأ اکیـسکمل و  هیقرـشلا  لحاوسلا  هلیتنا و  رئازج  هراـحلا  عاـقبلا  نم  و  نکاـس ..  ـال  عرز و  ـال  اـهب و  تاـبن  ـال  ءارفق  یه  الـصأ و 
راشتنال هدعتسم  نییوابوروالا و  نکسل  هحلاص  ریغ  یه  يدنهلا و  یقیرفالا و  میلقالاک  تابنالا  هریثک  راطمالا  هریزغ  اهنأ  الا  یطسولا 
اکرما لامـش  یفف  هلدـتعملا  هدرابلا و  هراـحلا و  قطاـنملا  نم  عقاوملا  بسحب  فلتخم  اـکرمأ  ءاوهف  هلمجلاـب  اـمئاد و  رفـصالا  ءاوهلا 

يذل ناکما  هدماج و ال  هنسلا  نم  رهشأ  هعست  اهراحب  یقبت  رجـش و  اهیف  ومی  تابن و ال  اهیف  تبثی  هجرد ال  یلا  دربلا  دتـشی  هیلامـشلا 
وأ هدحتملا  تایالولا  یلا  تلصو  اذا  یتح  اجیردت  لادتعالا  یف  ءاوهلا  ذخأ  الیلق  بونجلا  یلا  تمدقت  اذا  مث  ادبأ  اهب  شیعی  نا  هایح 
درب کلذ  نم  رثکأ  تمدـقت  اذا  مث  عیبرلا  ءاوهک  افیطل  ءاوهلا  ریـصی  لادـتعالا و  مامت  تدـجو  هیبونجلا  لامـش  یف  هعقاولا  یـضارالا 

یبونجلا بطقلا  نم  اهبرقل  روهش  هعست  دتمی  نروه  سأر  دنع  یتلا  دالبلا  یف  ءاتشلا  نا  یتح  ءاتشلا  لاط  ءاوهلا و 

یف سیل  هناف  هریبکلا  تاناویحلا  نیب  عقاو  فالتخالا  مظعم  هرکلا و  هیقب  تاناویح  نع  هزاتمم  هیلـصالا  اکرمأ  تاـناویح  اـهتاناویح .. 
سرف لیفلا و  هبشی  ناویح  اکرمأ 
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رمنلا دـسالا و  هبـشی  انوکیف و  امالب و  نافورعملا  ناـناویحلا  لاـمجلا  هبـشی  یقرـشلا و  هرکلا  فصن  یف  هدوجوملا  ندـکرکلا  رهنلا و 
نوسیبلا و اذـک  لئاهلا و  انیروفیلاک  بد  اصوصخ  اکرمأ  ریغ  یف  اهلثم  نم  ربکأ  یه  یتلا  هریبکلا  عاونـالا  نم  و  ریتناـبلا ..  راـغاجلا و 

بلک هضاّرقلا  اهتاناویح  نم  يربلا و  رهلا  دـهفلا و  اموبلا و  بلاعثلا و  بآذـلا و  رمـسالا و  ضیبالا و  دوسالا و  بدـلا  اـهتاناویح  نم 
نوسیبلا و کلألا و  هنرلاک و  لیألا ؟؟؟ نم  عاونأ  هدع  هرتجملا  عاونأ  نم  باجنـسلا و  ذفنقلا و  رافلا و  تومرملا و  بنرالا و  ءاملا و 

اریثک هلیوط  بانذأ  تاذ  اهنا  ثیح  رخألا  تاراقلا  هدرق  نع  هزاتمم  یهف  هدرقلا  امأ  لبجلا و  سیت  زعاملا و  منغلا و  کسملا و  ناویح 
اکرمأب و صتخم  وه  ام  اهنمف  رویطلا  امأ  ابوروأ و  نم  اکرمأ  یلا  نالوقنم  اـمهناف  روثلا  ناـصحلا و  اـمأ  راجـشالا و  یف  اـهب  قلعتت  اـم 

رویط هدع  نابرغلا و  نابقعلا و  روسنلاک و  کلذ  زایتما و  عون  عم  هنکل  كرتشم  وه  ام  اهنم  ناقوتلا و  يربلا و  شبحلا  کیدـک  کلذ 
رثـکت نیرادـملا و  رهنأ  یف  حاـسمتلا  رثـکی  سارجـالا و  تاوذ  اوـبلا و  اـهب  اـهنم  صتخملا  نم  هریثـک و  اـکرمأب  تارـشحلا  هریغص و 

نوموصلا اهرهشأ  كامسالا و  عاونأب  هءولمم  لوادجلا  تاریحبلا و  هدنل و  دنفوین  لحاوس  یف  دروملا  رثکی  امهرحبأ و  یف  فحالسلا 
وهف نآلا  اهیف  یبری  يذـلا  یلهالا  لحنلا  اـمأ  یلـصأ و  يری  لـحن  اـهب  دـجوی  ضوعبلا و  اـصوصخ  اـهمیلاقأ  ضعب  یف  ماوهلا  رثکت  و 

يوابوروأ

نم هریثک  عاونأ  اهب  هلدتعملا و  میلاقالا  یف  تبنت  یه  قشمرجلا و  نایدنسلا و  ربونصلا و  اهنم  هعونتم  هریثک و  اکرمأ  تاتابن  اهتاتابن .. 
نم شحولا  نکمتی  یتح ال  اهـضعب  یلع  فتلت  راجـشالا و  رثکت  هیبونجلا  اکرمأ  ماسقأ  ضعب  یف  نیرادملا و  میلاقأ  یف  تبنت  لخنلا 
یف هدوجوم  ههکافلا  راجـشأ  رثکأ  مرکلا و  مث  هرذـلا  یه  هلـصأتملا  هیناـکرمالا  بوبحلا  عاونأ  رثکأ  هسفنل و  قیرط  حـتفب  ـالا  رورملا 

اتابنتسا وأ  اتابن  اکرمأ 

محازت اهمامزل  هکلام  تحبصأ  ثیحب  هعانـصلا  مدقت  یف  یلوطلا  دیلا  اهل  هعانـصلا و  یف  هیقارلا  کلامملا  مظعأ  نم  یه  اهتاعانص .. 
کلامملا نم  هیراجتلا  قاوسـالا  عیمج  یف  قبـسلا  تابـصق  هزئاـح  اهتاعونـصم  يواـبورالا و  ملاـعلا  نم  اـهنونف  یف  اـهیرابی  نم  لـک 

اهعئانص داکتف  هیناکرمالا  کلامملا  هیقب  امأ  هدحتملا و  تایالولا  یف  هروصحم  اهعئانص  بلغأ  نأ  الا  يرخألا 
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هیضرالا نداعملا  جارختسا  یف  ابلاغ  هرصحنم  اهعئانص  لب  رکذت  ال 

یه هیتابنلا و  هیندـعملا و  هیعیبطلا  اهلـصاوح  روفو  اهتاعانـص و  جـئاتن  هرثک  ببـسب  کلامملا  بلغأ  عم  هیراجت  هقالع  اهل  اـهتراجت .. 
اهقرط اهریغ و  نابایلا و  نیـصلا و  اکیجلب و  .دنلوه و  ایناملا و  اسنرف و  ارتلکنا و  عم  اصوصخ  يراجتلا  لدابتلا  روحم  یلع  هرئاد  امئاد 

امهقرط ناف  ادـنک  هدـحتملا و  تایالولا  یف  اـصوصخ  هریثک  یهف  هیدـیدحلا  اهککـس  اـمأف  ماـظتنالا ..  هیاـغب  اـهیف  هعبرـالا  هیراـجتلا 
ناس نم  هدـحتملا  تایالولا  یف  سکافیلاه و  یلا  ریفوکناف  نم  ادـنک  یف  یه  اهبرغ و  یلا  اهقرـش  نم  اهلک  هراقلا  قرتخت  هیدـیدحلا 

هلصولا تمتأ  هراجتلا و  راشتنا  تلهـس  کلذب  یه  زیزونویب و  یلا  وزیرایلاف  نم  نولوک و  یلا  اماناب  نم  كرویوین و  یلا  وکـسیسنرف 
هلباقلا رهنالا  رهشأ  نفسلا و  ریـسمل  هدعتـسم  اهبلغأ  اضیأ و  هریثکف  هیرهنلا  هحالملا  قرط  امأ  و  يداهلا ..  یکیتنلتالا و  نیطیحملا  نیب 

یلع عئاضبلا  لقنت  ام  اریثکف  لفاوقلا  قرط  امأ  و  اهریغ ..  اتالب و  نوزاـمالا و ال  رهن  یبیـسیسم و  رهن  نارول و  ناـس  رهن  یه  هحـالملل 
روهظ یلع  ساـسکت و  میلقا  یف  لـبالا  روهظ  یلع  هدـحتملا و  تاـیالولا  نم  هیبرغلا  میلاـقالا  یف  ناریثلا  وأ  لـیخلاب  هرورجم  تاـبرم 

هیوابوروألا هیناکرمالا و  رخاوبلا  هقرتخت  یتح  یکیتنلتالا  طیحملا  هطـساوب  لصحتف  هیجراخلا  هراجتلا  امأ  و  دـنألا ..  لابج  یف  لاـغبلا 
تایالولا ناطبری  نانثا  ارتلکناب و  ادـنک  طبرت  طوطخ  هتـس  یهف  هیفارغلتلا  اهطوطخ  امأ  و  هدراولا ..  هرداصلا و  عئاضبلا  عاونال  هلماـح 

دهع نم  نابایلاب و  وکـسیسنرف  ناس  طبری  يذلا  طخلا  مت  دق  هنیتنجراب و  ارتلکنا  لاغتربلاب و  لیزاربلا  ناطبری  نانثا  اسنرفب و  هدحتملا 
کلسلا میدعلا  ینوکرملا  فارغلتلاب  هیوابوروالاب  هیناکرمالا  هراقلا  لاصیا  مت  بیرق 

اهتحاسم و  هیبونجلا ..  اکرمأب  انویلم  هیلامشلا و 39  اکرمأب  انویلم  اهنم 96  همسن  نویلم  وحنب 135  اهناکس  اوردق  اهتحاسم ..  اهناکس و 
عبرم رتمولیک  لک  یف  افصن  هثالث و  غلبی  یبسنلا  اهناکس  ددع  نوکیف  هعبرملا  تارتمولیکلا  نم  انویلم  غلبت 41 

سنجلاف رفـصالا ..  فنـصلا  دوسالا و  فنـصلا  رمحـالا و  فنـصلا  ضیبـالا و  فنـصلا  هیلـصأ  فانـصأ  هعبرأ  مه  اهناکـس ..  عاونأ 
یف مه  ربکالا و  یکیرمـالا  بزحلا  بکرتی  مهنم  اـهفاشتکا و  بقع  اـکرمأ  یلا  اورجاـه  نیذـلا  نویواـبوروألا  مهنم  وأ  مه  ضیبـالا 

هقیقحلا
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یف يواسنرف  يدـنالریا و  یناملا و  يزیلکنا و  نم  نونوکم  مه  اهب و  هعانـصلا  هراجتلا و  ذوفنلا و  باحـصأ  اهتورث و  بابرأ  اهلهأ و 
سنجلا نم  هنوکم  اهناف  لیزاربلا  ادع  ام  هیبونجلا  اکرمأ  لک  یطـسولا و  اکرمأ  اکیـسکم و  یف  ینابـسأ  ادنک و  هدـحتملا و  تایالولا 

یلع اولازی  مل  هلاحر  لئابق  هدـع  مه  اکرمأ و  دونه  نع  هرابع  وه  یلـصألا و  یکرمـالا  سنجلا  وه  رمحـالا  فنـصلا  و  یلاـغوتربلا .. 
اکیسکم و دونه  مه  ءالؤه و  ضعب  لیلقلا و  الا  مهنم  قبت  مل  یتلا  هیلهالا  بورحلا  كراعملا و  یف  مهتیانع  لج  هیجمه  هیشحو  هلاح 

نم مه  دوسالا  فنـصلا  و  نویلم : نع  دیزی  مهعومجم ال  ددع  هیعارذلا و  همدـخلا  بذـهتلا و  یف  اعون  اوذـخأ  یلیـش  وریب و  هلیتنا و 
تایالولا یف  مه  مهیـضارأ و  همدـخل  قیقرلا  هراجت  لاطبا  لبق  ءاـقرا  هفـصب  هیقیرفأ  نم  نویناـکرمالا  مهبلجتـسا  نیذـلا  جونزلا  لـسن 

ومیکـسالا و نم  عاونأ  هدـع  مه  یلوغملا  وأ  رفـصألا  فنـصلا  و  نیرادـملا ..  نیب  یتلا  دـالبلا  عیمج  هلیتـنا و  اکیـسکم و  هدـحتملا و 
رمحالا فنصلاک  هیشیعلل  مهلاوحأ  یف  مه  نیینیصلا و  نیینایتویلالا و  نییدنلنورجلا و 

ههج یف  هیبلغأ  اهلامعتـسال  هغل  لک  نا  الا  هیوابوروالا  تاغللا  یه  اکرمأ  دالب  یف  اهلامعتـسا  بلاغلا  تاغللا  نا  مولعملا  نم  اـهتاغل .. 
هغللا هیلوینابسالا و  یه  مهیف  هبلاغلا  هغللا  ناف  اکیسکم  یلاهأ  ادع  ام  هیلامشلا  اکرمأ  یف  لامعتسالا  هبلاغ  هیزیلکنالا  هغللاف  هصوصخم 
یتیاه رئازج  یف  هیواسنرفلا  هنایوغ و  یف  هیدنالوهلا  هیلاغتروبلا و  مهتغل  ناف  لیزاربلا  لهأ  ادع  هیبونجلا  اکرمأ  یف  هبلاغ  هیلوینابـسالا 

نا رخآ  لاق  و  مهـضعب ..  رکذ  اذـکه  ادـنک  تاـهج  ضعب  یف  هدـحتملا و  تاـیالولل  عباـتلا  ناـسیول  میلقأ  یف  هلیتنأ و  رئازج  ضعب  و 
هیبونجلا و یطـسولا و  اکرمأ  اکیـسکم و  یف  هینابـسالا  ادنک و  هدحتملا و  تایالولا  یف  اهب  ملکتی  هیدـنلریالا  هیناملالا و  هیزیلکنالا و 

هلیبق لک  هلیتنأ و  رئازج  ضعب  یف  هیدنلوهلا  یبیـسیسم و  رهن  یطاش ء  یلع  یلفـسلا و  ادنک  یف  هیواسنرفلا  لیزاربلا و  یف  هیلاغوتربلا 
اهب هصاخ  هجهلب  هغل  مهل  اکرمأ  دونه  لئابق  نم 

دوجو رثکی  اذـل  اهب و  مهنایدأ  راشتنا  مزلی  هرورـضلابف  ابوروأ  یلاهأ  مه  اکرما  دـالبل  نیحتاـفلا  نیفـشتکملا و  نوکلأ  رظن  اـهنایدأ .. 
بهذـملا رثـکی  اـمک  نویدـنالریا  وأ  نوینابــسأ  وأ  نویواـسنرف  وأ  نویلاـغترب  مهلــصأ  نیذــلا  اـهیلاهأ  نـیب  یکیلوتاـکلا  بهذــملا 

یف یتناتستوربلا 
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نم لیلق  دجوی  امک  ینثولا  نیدلل  نیقنتعم  اولازال  اکرمأ  دونه  نم  هریثک  لئابق  دـجوی  ادـنالوه و  وأ  ایناملا  وأ  ارتلکنا  نم  نیلـصأتملا 
یمالسالا نیدلا  رشن  یف  یعسی  بو  لسر و  خیشلا  ماق  اریخأ  هفلتخم و  تاهج  نم  اهیلا  نیرجاهملا  دوهیلا 

هیاغ اولذب  اورـشتنا و  ثیح  مهعم  ترـشتنا  اهیلا و  هیوابوروالا  هیندـملا  مهعم  ترجاه  اکرمأ  یلا  نویوابوروالا  لحر  ذـم  اهتیندـم .. 
اوکلم هیضایرلا و  مولعلا  هیعانصلا و  نونفلا  نیدایم  یف  قبـسلا  تابـصق  اوزاح  نا  یلا  ثیدحلا  یقرتلا  ملالـس  قلـست ؟؟؟ یف  مهدهج 

هعنایلا و مهلامعأ  فوطق  مهل  تنادـف  عادـبإ  فاشتکا و  لک  یف  هیواـبوروالا  لودـلا  اومحاز  عارتخـالا و  ماـمز  مهطاـشن  مهدـجب و 
ءامکحلا و ءاملعلا و  مهنم  عانصلا و  مه  ءانغلا و  هورثلا و  بابرأ  مه  اوراص  هعماللا و  دوعسلا  بکاوک  هرافلا  هذه  ءامسأ  یف  تقرشأ 

نم مهنمف  نوینطولا  امأ  اذه و  رشنت  يوطت و  روهدلا  تالجـس  یف  رکذت و  یلتت و  دئارجلا  تاحفـص  یلع  مهحاجن  تایآ  تحبـصأ 
هتلالـض هترکـس و  دـهم  یف  اـمئان  هتلاـهج  هیدوأ  یف  اـمئاه  یقب  نم  مهنم  اولاـت و  اـم  ضعب  لاـنف  مهوحن  اـحن  مهتطخ و  یلع  یـشم 

ام لکب  هرهد  نم  عناق  وه  لسکلا و  میثارج  هنم  تمکحتـسا  لاحرتلا  لحلا و  یف  لذلا  رقفلاب و  ایـضار  لابجلا  یفایفلا و  یف  اهئات ؟؟؟
راصبالا اولوأ  رکذتیل  رابتعا و  رکف و  فقوم  بیبلل  انهه  لصح و 

تافارخلا اهیلع  تبلغت  هیخیراتلا  رابخالاف  کلذ  لبق  امأ  نورق  هسمخ  وحن  نم  أدتبا  اکرمأ  خیرات  نا  نیخرؤملا  ضعب  لاق  اهخیرات .. 
لحاس اضیأ  اوعبتت  دق  اهعم و  مهقئالع  اولصو  اموق و  اهیف  اورمعتسا  رشاعلا و  نرقلا  یف  ادنلنیرغ  اوتا  نینیدم  رونلا  نأ  ققحملا  نم  مث 

امأ لخادـلا ..  یلا  الیم  وحن 20  اومدـقت  وأ  هدـیدجلا  ارتلکنا  اوزواجت  مهنا  یلع  لیلد  هنا ال  ـالا  ـالیلق  رحبلا  یف  اولغوت  کـیتنلتالا و 
رشتنم وه  يذلا  اومیکساب  فورعملا  لیجلا  نا  الا  نآلا  یلا  نیلوهجم  الازی  ملف  مهنم  مهجورخ  نمز  نییلصألا و  اکرمأ  ناکس  ردصم 

ازایتجا وأ  ادنالسیا  قیرط  نم  ناک  اکرمأ  یلا  مهریسم  نأ  رهاظلا  اعم و  ادنالبل  ناکس  ایریبیس و  ناکـسل  هبـشلا  لک  هباشم  هرثکب  اهیف 
هدحاو هئیه  یلع  هلک  میلقالا  کلذ  ناکس  اودجو  الوأ  اکرمأ  هراق  اوربس  نیذلا  حایـسلا  نا  مث  اعم  نیقیرطلا  نم  وأ  نیریب  قیـضم  نم 

هنم مظعأ  لیجب  قوبسم  لیجلا  اذه  نا  مهل  رهظ  هدحاو و  هشیعم  هقیرط  یلع  و 
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یلا الامش  مدقت  یبیسیسم و  يداو  یف  ارـشتنم  ناک  يذلا  نوصحلا  یئانبب  فورعملا  وه  لیجلا  کلذ  هوق و  دشأ  مسجلا و  یف  هطـسب 
اهنم دـجو  دـق  اهوماقأ و  یتلا  قدانخلا  نوصحلا و  وه  مهراثآ  نم  یقب  ام  مهأ  رویربوس و  هریحب  راوجب  یـساحنلا  میلقـالا  لـصو  نا 

يذـلا نمزلا  مهـضارقنا و  هیفیک  نإ  الا  هیوق  ممأ  مهنا  یلع  نالدـی  اهمجح  مظع  اهددـع و  هرثک  اهدـحو و  ویاهوأ  هیـالو  یف  فولأ 
غلبی داکی  يذـلا ال  میلقـالا  کـلذ  نا  هریبکلا  تاـبارخلا  کـلت  دوجو  نم  دافتـسی  نـآلا و  یلا  اـمامت  نیلوهجم  ـالازی  مل  هیف  اوضرقنا 

نم یلعأ  مدقتلا  نم  هجرد  یف  اهناکس  ناکف  وکیسکم  اما  نآلا  نم  ریثکب  رثکأ  الوهأم  اقباس  ناک  دق  عبرم  لیم  لک  یف  هرشع  هناکس 
اهیف مهلولح  نا  الا  هکیتزالا  نم  اهناکـس  ناک  دالبلا  کلت  تحتف  امل  نیروکذـملا و  نوصحلا  ینانبل  اهـضارتفا  نکمی  یتلا  هجردـلا 

ماق امنیح  یکیرمالا  خیراتلا  ءادـتبا  نم  هیرجه و  خیرات 889  یلا  الیوط  انمز  هلوهجم  هراقلا  هذـه  تیقب  دـق  لیجا و  هعـضب  نم  ناک 
سجهی ناک  املاط  هیفـسلفلا  هیفارغجلا و  هیکلفلا و  مولعلا  یف  عراب  لجر  وه  ایلاطاب و  هونج  هنیدم  نم  يونجلا  بمولوک  فوتـسیرک 

یلا یلا  لصی  نأ  دـب و  ابوروأ ال  برغ  ناسنا  هجتا  ول  هنا  اهل و  رخآ  فصن  دوجو  نم  دـب  الف  هیورک  ضرالا  تماد  اـم  هنا  هرکف  یف 
تاهجلا یف  نالوجلا  یف  هفاعسا  مهنم  بلطی  ذئتقو و  ابوروأ  كولم  یلع  رمالا  اذه  ضرعی  ناک  ام  اریثک  ههجلا و  هذه  نم  دنهلا  دالب 

یلع هرمأ  ضرع  اینابـسأ و  یلا  بهذ  اریحأ  مث  نیفرخملا  نم  کلذ  یف  دـعی  ناک  لـب  دـحأ  هیلا  غصی  مل  نکل  فاـشتکالل و  هیبرغلا 
مث تادلاخلا  رئازج  یلع  یسر  رحبلا و  ضرع  یف  راسف  اهنادعمب  نفس  ثالث  هل  تزهج  هبلط و  تبل  هلاقم و  تعمسف  الیبارتیا  هکلملا 

هلوصو ناک  هلتق و  یلع  اودوارت  لب  نونجلا  فیرختلاب و  هعم  نم  هامر  ام  دعب  رزجلا  يدحا  یلا  لصو  اهنم  همایق  نم  اموی  نیثالث  دعب 
سیاکول رئازج  يدـحا  یه  همارتحا و  یلا  اوداـع  هیف و  مه  اـمع  اوعجر  اـهیلا  مهلوصو  نیح  هیرجه و  هنس 889  ربوتکا  یف 12  اهیلا 

اهامس یتلا  یتیاه  هریزج  هبوک و  هریزج  فشتکا  ایناث و  راس  مث  روداولـس  ناس  دعب  تیمـس  یناه و  اناوج  امیدق  یمـست  تناک  یتلا 
هنسلا یف  اینابـسأ  یلا  داع  امل  ایـسآ و  هراق  نم  اهنأ  هنم  انظ  هیبرغلا  دنهلا  مسا  ضرالا  هذه  یلع  قلطأ  هریغـصلا و  اینابـسأ  لوینابـسالا 

یلا اعجار  لفق  مث  دنهلا  یلاوب  اینابسأ  کلم  هبقل  هیلاتلا 
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یطاوش ء فاشتکا  یلا  لصوت  هعبارلا  هثلاثلا و  هتحایس  یف  مث  نکمأ  امب  اهفشتکاف  هریغصلا  هلیتنأ  رئازج  فاشتکا  متیل  عاقصالا  کلت 
داهطضالا يوس  هسفنل  هلمغ  نم  نجی  مل  رامعتسالل و  اعساو  اباب  اذه  هفاشتکاب  اینابسال  بمولوک  حتف  دق  یطسولا و  اکرمأ  الیوزنف و 

سوپسق کیرمأ  مساب  تیمـس  لب  هقح  وه  امک  هرکذل  ادیلخت  همـساب  هراقلا  مست  مل  امنا  هیرجه و  هنس 912  الیلذ  تام  نجـسلا و  و 
لکـش یلع  اهلعج  دالبلا و  کلتل  هتلحر  بتک  روکذـملا  کیرمأ  نـال  هدـعب  بمولوک و  عم  دـالبلا  کـلت  نیدـصاقلا  هلاـحرلا  دـحأ 

حلفأ شغ  نم  ءامظغلا  یف  رهدلا  هنس  وه  امک  یلصالا  فشتکملا  یسونت  همساب و  هراقلا  تیمـسف  سانلا  نیب  هرهـشأ  فیطل و  یئاور 
هطخ يذلا  قیرطلا  یف  طیحملا  نوبوجی  مهریغ  نوینابـسالا و  نوفـشتکملا  ذخأ  هعم  ناک  نم  بمولوک و  دـعب  مث  باخ  حـصن  نم  و 

نم نرق  فصن  نم  لقأ  یف  ایفاک  املع  اـمولعم  هراـقلا  مظعم  حبـصأ  یتح  عاـقبلا  کـلت  یلع  مهددرت  رثک  روکذـملا و  بمولوک  مهل 
هنس نم  یطسولا  اکیرمأ  الیورتف و  ئطاوش  هلیتنأ و  رئازج  فشتکا  بمولوک  نا  مث  الامش  هدیرولف  نوجیروألا و  یلا  ابونج  هینوجاتای 

؟؟؟ نوزنب هیرجه و  هنس 905  یف  هنایوج  ئطاوش  غلب  سوپسق  کیرمأ  مدقت و  امک  هیرجه  هنس 906  یلا   897

اضیأ هروکذملا  هنـسلا  یف  جاومالا  حایرلا و  اهیلا  هتفذق  ثیح  لیزاربلا  ئطاوش  یلاغتربلا  لارباک  هنس 906 و  یف  نوزامالا  رهن  بصم 
هدیرولف و هنیروفیلاک و  اکیسکم و  دالب  اضیأ  نیحلا  کلذ  یف  تفـشتکا  هنس 927 و  یف  اهبونج  نم  هراقلا  لوح  فاط  نالجام  و  .. 

هنس یلا  هنـس 1016  نم  نارول و  ناس  رهن  هیتیراک  كراج  فشتکا  هنس 941  یف  هیلامـشلا و  اکرمأ  نم  روداربللا  هدیدجلا و  ضرالا 
رهن يرجم  لاـسالود  هیلیفاـک  فشتکا  هنـس 1091  یف  مهئامـسأب و  تیمـس  یتـلا  راـحبلا  ناـغی  نوسدوه و  سیفاد و  فشتکا   1021

هنس 1201 و یف  یلامـشلا  لحاسلا  يزناکم  قرتخا  هنس 1154 و  یف  اکسلآ  همساب و  یمـسملا  رحبلا  غن  رهب  فشتکا  امک  یبیـسیسم 
رـشع ثلاثلا  نرقلا  یف  ءالؤه  دـعب  ماـق  مث  هنـس 1208 ..  یف  هیناطربلا  ایبمولوک  ئطاش  همـساب و  هامـسملا  هریزجلا  ریفوکناـف  فشتکا 

املع اوزاح  قح  اققدم  امات  اربس  اهوربس  ابونج و  الامـش و  ابرغ  اقرـش و  هراقلا  هذه  دالب  اوباج  هفلتخم  تاهج  نم  نیفـشکتسم  هلمج 
زاف نم  لوأ  ناک  اهب و  رامعتسالا  قرط  دیهمتل  ایفاک 
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هنیروفیلاک و اکیسکم و  یطسولا و  اکرمأ  هلیتنأ و  رئازج  یلع  اهتوطس  اهتطلس و  لالظ  تدمف  اینابسأ  هلود  اهب  رامعتسالا  یف  قبسلاب 
یلوتـسا امک  اهترمعتـساف  لاغتروبلا  اهیلا  اهتقبـس  ثیح  هناـیوج  نم  ءزج  لـیزاربلا و  ادـع  اـم  هیبونجلا  اـکرمأ  عیمج  یلع  هدـیرولف و 

هنایوج و نم  ءزج  یبیسیسم و  ضوح  هدیدجلا و  اسنرف  ذئتقو  اهومش  یتلا  ادنک  اورمعتـسا  هلیتنأ و  رئازج  نم  ءزج  یلع  نویواسنرفلا 
نع اسنرف  مهل  تلزاـنت  هنـس 1177  یف  مث  هدیدجلا  ارتلکنا  هومـش  هدـحتملا  تایالولا  نم  اءزج  هیکییاماج و  هریزج  زیلکنالا  رمعتـسا 

يرجهلا رـشع  یناثلا  نرقلا  رخاوأ  یف  مث  هدیدجلا  ضرالا  هریزج  یبیـسیسم و  رهن  ضوح  نوسدوه و  رحب  میلقأ  ادنک و  یف  اهقوقح 
هدحتملا تایالولا  یه  یتلا  هدـیدجلا  اریتلکنا  کلذ  یف  مهتمدـقت  ابوروأ و  كولم  نم  لالقتـسالا  هیرحلا و  نوبلطی  نویناکرمالا  ماق 

جونز کـلذ  یف  مهعبت  مث  هنـس 1190  اهلالقتـسا  نلعأ  اریتلکنا و  نع  تلـصفنا  اهتینمأ و  تلان  کلذ  یلع  اـسنرف  هدـعاسمب  نـآلا و 
لزت مل  هیروهمج  اولکـش  مهبلط و  یلع  اولـصحتسا  نأ  یلا  مهرمأ  اومربأ  اسنرف و  نع  مهلالقتـسا  اوبلط  جـنمود و  ناس  یلاهأ  اکرمأ 

اینابـسأ لالتحا  اسنرف  تلواز  امنیح  اهریغ  وریب و  ایبمولوک و  یطـسولا و  اکرمأ  اکیـسکم و  یلاهأ  مهوذح  تذـح  مث  نآلا  یلا  هتباث 
یف مث  وکیدوتروب  هبوک و  یتریزج  يوس  هراقلا  هذه  یف  هنس 1225  اهلالقتسا  تزاح  نأ  یلا  هروثلا  ران  تلعشأ  هصرفلا و  تمنتغاف 
یف مث  روکذـملا  خـیراتلا  یف  امهنیب  تعقو  یتلا  هریخالا  برحلا  بقع  هدـحتملا  تایالولا  یلا  ناتریزجلا  ناـتاه  فیـضأ  هنس 1316 
مث هیروهمج  تنوک  نییلاغوتروبلا و  نع  تلـصفنا  لـیزاربلا و  کـلذ  یف  مهتعبت  مث  هیروهمج  تراـص  هبوک و  تلقتـسا  هنس 1320 
یه یتلا  ادـنک  امأ  يدـنهلا و  طیحملا  یلا  ابرغ  اـهدالب  دودـح  تدـم  ایـسور و  نم  اکـسلآ  هریزج  هبـش  هدـحتملا  تاـیالولا  ترتشا 

هرمعتسم اکرمأ  یف  قبی  مل  هنا  يرت  مدقت  ام  یلع  اریتلکنا و  هدایس  تحت  هلقتسم  تارامأ  هدع  تمـسقناف  اکرمأ  یف  اریتلکنا  هرمعتـسم 
تـسیل يرخأ  تاهج  ضعب  هریبکلا و  هلیتنأ  نم  لیلق  هریغـصلا و  هلیتنأ  رئازج  کلذ  لیلقلا و  الا  يوابوروأل  هقلطم  هطلـس  تحت  هیقاب 

مث هرخات  اماظع  ءافخلا  لهجلا و  سومر  یف  تناک  همأ  تیحأ  فیک  هرهابلا  هردقلا  فیراصت  بیجع  یلا  رظناف  رکذت ..  هیمهأ  تاذ 
اهیلع تعلخ  هیوابوروالا و  عضارملا  روجح  یف  فراعملا  مولعلا و  يدث  اهتعضرأ 
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دوجوم و لکل  هربع  اهنوؤش  یف  تراـص  دوجولا و  قفأ  یف  هیویندـلا  اهتداعـس  سمـش  تغزب  یتح  هیعانـصلا  نونفلا  یف  یقرتلا  علخ 
هّلل نوسفانتملا و  سفانتیلف  کلذ  یف  هدیرفلا و  هردلا  یلودلا  دقعلا  کلـس  یف  تحبـصأ  هدیحولا و  هبترلا  هیندملا  رامـضم  یف  تلان 

نؤش هقلخ  یف 

ماسقأ هعبرأ  یلا  هیلامـشلا  اکرمأ  مسقنت  هیبونجلا و  یطـسولا و  هیلامـشلا و  یه  يربک و  ماسقأ  هثالث  یلا  اـکرمأ  مسقنت  اهتامیـسقت .. 
سمخ یلا  یطسولا  اکرمأ  مسقنت  و  ادنک ..  هموکح  هدنالورغ و  اکیـسکم و  هیروهمج  هدحتملا و  اکرمأ  کلامم  یه  اضیأ و  يربک 

رـشع یلا  هیبونجلا  اکرمأ  مسقنت  و  ایراتـسوک ..  اـجراکین و  روداولـس و  ناـس  سارودـنه و  ـالامتیاوج و  یه  هریغـص و  تاـیروهمج 
ياوجارأ ياوجاراب و  نیتنجرأ و  لیزاربلا و  یلیش و  ایفیلوبوریب و  ءاوتسالا و  طخ  ایبمولوک و  الیوزنف و  یه  تایروهمج و 

هلقتسملا هیلامشلا  اکرمأ  کلامم 

هدحتملا تایالولا 

يداهلا سونایقوالا  ابرغ  اکیـسکم و  هیروهمج  جیلخ و  ابونج  یکیتنلتالا و  طیحملا  اقرـش  ادنک و  هموکح  الامـش  اهدحی  اهدودح .. 
اکسلآ يوس  هیلامشلا  اکرمأ  طسو  یلع  يوتحت  یه  مظعالا و 

لبج ارتم و  هعافترا 1880  نطنـشاو و  لبج  اهنم  یتلا  ءاضیبلا  لابجلا  یلع  الامـش  هلمتـشملا  اجیلآ  لابج  اهنم  هلیلق  اـهلابج  اـهلابج .. 
هعافترا غلابلا  نومیرف  لبج  اهنم  یتلا  هیرخصلا  لابجلا  یلع  هیوتحملا  هیلامـشلا  رییلیدروک  لابج  اهنم  شالاپأ و  لابج  ابونج  نومرق و 

ارتم عفترملا 4475  اتساش  لبج  اهنم  یتلا  هداوناریس  وداکساک  لابج  سال و  رجاریس و  لبج  ارتم و   4200

یف يرجی  وه  نارول و  ناس  رهن  اهراهنأ  رهـشأ  اهترثکل و  یـصحت  هیعانـصلا ال  اهعرت  اذک  اهلوادج و  اهتاریهن و  اهراهنأ و  اهراهنأ .. 
همجح مظعی  هیقرشلا و  هیلامشلا  ههجلا 
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راـفالد و نوسدوه و  وکیتـکینوک و  راـهنأ  اـهنم  .ادـنک و  دـالبب  ناروـل  ناـس  جـیلخ  یف  بصی  ادـنک و  تاریحب  هاـیم  بابـصنا  دـنع 
.یکیتنلتالا طیحملا  یف  مث  هنافاس  مث  کیپازیش  جیلخ  یف  بصت  شالاپا و  لابج  نم  ردصت  یه  سمج و  كاموتوپ و  اناهکـسوس و 

یف بصی  قرـشلا و  نم  وتیللیأ  ویهوأ و  رهن  مث  برغلا  نم  ساـسنکرأ  يروسیم و  رهن  هیف  بصی  يذـلا  ریبکلا  یبیـسیسم  رهن  اـهنم  و 
رهن اـهنم  .اکیـسکم و  جـیلخ  یف  اـضیأ  بـصی  هیرخـصلا و  لاـبجلا  نـم  يرجی  وـه  روتلددـنارجویر و  رهن  اـهنم  .اکیـسکم و  جـیلخ 

يداهلا سونایقوالا  یف  نابصی  ایبمولک و  رهن  ودارولکویر و 

مث ایلعلا  هریحبلا  اهربکأ  ادنک و  دودـح  یلع  هیقرـشلا  هیلامـشلا  دالبلا  یف  هعقاولا  سمخلا  تاریحبلا  اهرهـشأ  هریثک و  یه  اهتاریحب .. 
نیلبماش هریحب  اهنم  .نارول و  ناس  رهن  اهیف  يرجی  هبذـع و  اـههایم  ویراـتنوأ و  هریحب  هییرأ و  هریحب  نروه و  هریحب  ناغیـشیم و  هریحب 

هاتوأ و هبـضه  یف  هریبکلا  هحلاـملا  هریحبلا  اـهنم  .یبیـسیسم و  رهن  عباـنم  یف  اکـساتیا  هریحب  اـهنم  .نارول و  ناـس  رهن  یف  بصت  یتلا 
هریثک اهیف  هیرحبلا  تاناویحلا 

لابج نم  نوکم  عساو  میلقا  وه  یبرغلا و  میلقالا  لوالا  .هیعیبط  میلاقأ  هسمخ  یلا  مسقنت  هیرظنلا  اهتأیه  رابتعاب  یه  یعیبطلا ..  اهرظنم 
عفترم میلقا  وه  هریبکلا و  تاریحبلا  اجیلآلا و  لابج  میلقا  یناثلا  .هفیثکلا و  تاباغلا  رخآلا  اهضعب  همئادلا و  جولثلا  اهـضعب  یطغی  هرفق 

اهعافترا 1000 غلبی  یتلا  ساسکت  هنیروفیلاک و  هاتوأ و  باضه  میلقا  ثلاـثلا  .ویهوأ و  رهن  دـنع  هتاـباغ  رثکت  هعارزلا و  ریثک  بصخ 
هیلمرلا و باـضهلا  یلع  هبرغ  یعارملا و  جورملا و  نم  ریثک  یلع  هلامـش  يوتحملا  هعـساولا  یبیـسیسم  رهن  لوهـس  میلقا  عبارلا  .رتم و 

میلقا وه  اکیسکم و  جیلخ  یکیتنلتالا و  طیحملا  لحاوس  لوهس  میلقا  سماخلا  .تاعقنتسملا و  هریثکلا  لوهـسلا  یلع  هطـسو  هبونج و 
هدکارلا ههایم  هرثکل  هحصلاب  هرضملا  تاعقنتسملا  ریثک  هنا  الا  هباصخلا  هیاغ  یف 

هزیرغ اهلک  یطـسولا و  میلاـقالا  یف  لدـتعم  هیبونجلا و  تاـهجلا  یف  رحلا  دـیدش  هیلامـشلا و  اـهتاهج  یف  دربلا  دـیدش  وه  اهـسقط .. 
یحص اهؤاوه  هرفقم و  امئاد  تناک  کلذب  راطمالا و  همیدع  اهناف  هیرخصلا  لابجلا  یبیسیسم و  رهن  نیب  هعقاولا  لوهسلا  ادع  راطمالا 

یف الا 
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هلاتقلا تایمحلا  هریثک  اهناف  هیبونجلا  تاهجلا 

غلبت 9300000 اکسلآ  هعطاقم  عم  عبرم و  رتم  ولیک  وحن 7800000  غلبت  اهدحو  یه  اهتحاسم .. 

لک یف  مهددـع  فعاضتی  نویلم و  نم  رثکأ  هنـس  لک  یف  مهددـع  دادزی  سفنالا و  نم  انویلم  نم 71  رثکأ  مهددـع  غلبی  اهناکس .. 
یف ناک  مهددع  نا  ثیح  رکذلا  قحتست  یتلا ال  هلقلا  نم  هیلع  اوناک  ام  عم  شهدملا  بجعلاب  یضقی  عیرـسلا  رثاکتلا  اذه  هنـس و   35
رسی مهبذج  نیذلا  نیرجاهملا  هرثک  هیلهالا و  دیلاوملا  هرثک  نم  حتان  هعرسلا  بیرغلا  ومنلا  اذه  نییالم و  هثالث  وحن  مهلالقتـسا  نابا 

سانجالا عیمج  يرتف  ءاجتالا  عیمج  نم  اهیرجاهم  هرثک  یف  لثملا  همیدع  هراقلا  هذه  تحبصأ  یتح  قازترالا  بابسأ  روفو  شیعتلا و 
مه ضیبالا و  سنجلا  مدـقت  امک  اهیف  ناف  اهلمـش  مظتنا  هراـقلا و  هذـه  یف  تعمتجا  دـق  اـهقالخأ  اـهتاداع و  فـالتخا  یلع  هیرـشبلا 

تاهجلا یف  مهنطوت  عانـصلا و  عارزلا و  مه  نییدـنلریالا و  نییناملالا و  اطاشن و  يوقأ  اودـع و  رثکأ  مه  نیذـلا  نییزیلکنـالا  يرارذ 
یف مـه  نیینابـسالا و  طـسوألا و  یبیـسیسم  رهن  یطاوـش ء  یلع  ناـیزیول و  مـیلقا  یف  مهنوـطق  نییواـسنرفلا و  هیقرـشلا و  هیلامـشلا و 
یف نوـنطوتملا  نوینیـصلا  رفـصالا  سنجلا  نم  اـهیف  .رخأ و  تاـهج  نم  نییواـبوروأ  يرارذ  اـهیف  اکیـسکم و  نـم  هـبیرقلا  تاـهجلا 

هیقرـشلا و هیبونجلا  تاهجلا  یف  نونطاق  مه  نییالم و  هینامث  نم  رثکأ  مهددع  هیقیرفأ و  جونز  دوسالا  سنجلا  نم  اهیف  .هینروفیلاک و 
مهددع نا  الا  فلأ  وحن 200  مهددع  نوینطولا و  دونهلا و  رمحالا  سنجلا  نم  اهیف  .یـضارألا و  همدخ  هحالفلا و  هعارزلا و  مهلغش 

مدقت امک  هیجمهلا  هلاحلا  یلع  اولاز  نوقابلا ال  ثیدحلا و  ندمتلا  یف  ذخأ  مهلئابق  ضعب  ناصقنلا و  یف  ذخآ  امئاد 

مهلیم هشاشبلا و  راهظا  قالخالا و  هعد  لئامشلا و  فطل  ایاجسلا و  نسح  یف  تایالولا  هذه  یندمتمل  ریظن  ال  مهتاداع ..  مهقالخأ و 
مهقلخت مولظملا و  فاصتنا  فیعـضلا و  هیامح  دـضاعتلا و  ءاخالاب و  مهفغـش  لالقتـسالا و  هیرحلل و  مهبح  مالـسلا و  ریخلا و  لعفل 

بناجالا نم  ابوروأ  یلاهأ  هب  تقلخت  ام  دض  بهذم  هیسنجل و ال  بصعت  نودب  هلادعلا  فاصنالاب و 
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ضارغالا بالجتـسا  مهتـسایس  لج  يرتف  هیـسایسلا  تـالماعملا  یف  اهدادـضأ  باـکترا  اـهب و  رهاـظتلا  قـالخالا و  هذـه  ءاـعدا  نم 
اهذوذش رتست  اضحم و  يذأ  هماعلا  حلاصل  کلذ  ناک  ول  نکمأ و  ام  لک ؟؟؟ اهلاصحتسا  لوح  یعـست  هیتاذلا  حلاوصلا  هیـصخشلا و 

نم اهیلع و  نیدقانلا  هنـسلا  عطقل  اماسح  هدـعت  اهریتاسد و  دونب  نم  دـنبل  هبـسنت  یـسایس  هجو  عارتخاب  فاصنالا  هلادـعلا و  هطخ  نع 
هیامحلا و هیاعرلا و  فاعـسالا و  هلف  ءالؤه  ریغ  نم  صخـش  عم  ناک  اذا  اصوصخ  اهبهذـم  وأ  اهتیعر  وأ  اهـسنج  ءانبأ  نم  ابنذ  فرتقا 

یف يرحتت  هرزو و  مظع  همرج و  ربک  نع  لست  الف  نیروکذـملا  ریغ  نم  اـهلمعی  مل  اـهب و  مه  نم  هیلا و  هردـقلا  تلـصو  اـمب  هئربتلا 
روشنم اهتلادع  رکذ  يرت  اهندید  اذه  نأ  عم  مئال و  همول  کلذ  یف  یـشخت  هلادعلا و ال  راهظاب  رتسنت  مئارجلا و  مظعأ  صاصق  هبیدأت 

رتافدلا یط  دئارجلا و  تاحفص  یلع  ابهذم  ازارط  لفاحملا و  سلاجملا و  یف  ءاوللا 

رمنلا و عبـسلا و  لیفلا و  لمجلاک و  کلامملا  هیقب  یف  ریظن  هلام  اهنم  نا  الا  هرثک  ردقت  هیربلا ال  هکلمملا  هذـه  تاناویح  اهتاناویح .. 
هل سیل  ام  اهنم  هیـشحولا و  تاناویحلا  عاونأ  نم  کلذ  ریغ  هفارزلا و  رهنلا و  سرف  ماعنلا و  ندـکرکلا و  عبـضلا و  بئذـلا و  دـهفلا و 

تافاحزلا و تابابدـلا و  دورقلا و  لالرغلا و  نم  عاونأ  هلمج  لعولاک و  هیربلا و  زعملا  منغلا و  سوماجلاک و  کلذ  اـهریغ و  یف  ریظن 
دعت اهترثک  ناف  ریزانخلا  راقبالا و  مانغالا و  اصوصخ  يرخأ  هکلمم  اهترثک  یف  اـهعراضی  نا  تلجف  هیلهـالا  اـهتاناویح  اـمأ  رویطلا و 

رقبلا و 46 نم  انویلم  ناصح و 51  نویلم  میواقتلا 16  ضعب  یلع  اهیف  ابوروال و  اهدولج  اهموحل و  عاونأ  ردـصت  نییالملا و  تاـئمب 
.تاهینجلا نم  انویلم  وحنب 383  ردقی  اهنمث  منغلا و  نم  انویلم  ریزانخلا و 33  نم  انویلم 

بهذلا اهنم  اهئاصحا  نع  زجعی  نداعم  هردقلا  اهب  تزنک  ثیح  اهنداعم  یف  ضرالا  کلامم  ینغأ  هدحتملا  تایالولا  دـعت  اهنداعم .. 
تغلب دـق  ودارولوک و  اـناتنوم و  وتنامارکـس و  رهن  يداو  نم  هیرجه  هنس 1265  یف  هفـشتکملا  هینغلا  هنیروفیلاک  نم  جرختـسی  يذلا 
نییالم هعبس  وحن  ایونـس  هلوصحم  طسوتمف  هیلع  تاهینجلا و  نم  انویلم  رضاحلا 320  خیراتلا  نم  بیرق  یلا  هنم  هلـصحتسملا  همیقلا 

هجرختسملا هضفلا  اهنم  .تاهینجلا و  نم 
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تاهینجلا نم  انویلم  وحنب 15  ردقی  ایونس  اهلـصاح  لدعم  ناف  ملاعلا  مجانم  ینغأ  اهمجانم  هاتوأ و  هداون و  ودارولوک و  اناتنوم و  نم 
نم هروکذـملا  تایالولا  لک  یف  دوجوم  ابیرقت  وه  دـیدحلا و  اهنم  و  کـلامملا ..  هیقب  یف  هضفلا  لیـصاحم  عومجم  نم  بیرق  وه  و 

کلامملا ینغأ  فصلا  اذـه  یف  قباست  يداهلا و  طیحملا  یلا  یکیتنلتـالا  طـیحملا  نم  اـمابالا و  هیروهمج  یلا  كرویوین  هیروهمج 
دعب فنـصلا  اذـه  یف  هثلاثلا  هبترلا  یف  تایالولا  هذـه  ربتعت  انوزیرا و  اناتنوم و  نم  هجارختـسإ  رثکأ  ساحنلا و  اهنم  و  ارتلکناک ..  هیف 

یف ربتعت  هجارختـسا  یف  اینابـسا  ایناملا و  دـعب  یه  ودارولوک و  یف  هجارختـسا  رثکأ  صاصرلا و  اهنم  و  اینابـسا ..  یلیـش و  هیروهمج 
یف وه  قبیزلا و  اهنم  .ساسنک و  يروسم و  اونیلیإ و  هینافلـسنپ و  يزرجوین و  یف  یه  و  ایتوت ]  ] کنزلا اهنم  و  اضیأ ..  هثلاثلا  هجردـلا 

اهتایالو و نم  هیالو  نم 83  جرختـسی  وه  يرجحلا و  محفلا  اهنم  .رخآ و  تاعطاقم  یف  هینافلـسنپ و  یف  لورتبلا  اـهنم  .هینروفیلاـک و 
مجانم نم  هلوصحم  ثلث  ابیرقت  وه  نط و  نویلم  نینسلا 178  ضعب  یف  هنم  جتانلا  همیق  تغلب  دق  هینافسملا و  نم  جرختسی  ام  هنسحأ 
نینسلا ضعب  یف  هکلمملا  نداعم  عیمج  نم  جرختسملا  همیق  تغلب  دق  عبرم و  لیم  فلأ  همجانم 200  عاقب  هحاسم  کلامملا و  عیمج 

اهبابرال هکولمم  اهمجانم  عیمج  هینج و  نویلم   131

ثلث غلبت  اهنا ال  عم  کلامملا  هیقب  لیصاحم  ثلث  هنس 1313  هیعارزلا  اهتالصاح  تغلب  دقف  هعارز  یلوألا  هجردلا  یف  یه  اهتعارز .. 
هفک یف  اهناکـس  عضو  ول  هنا  نویفارغجلا  ردـق  بدرأ و  نوـیلم  وحن 120  اهیف  حـمقلا  لوصحم  غلب  کـلامملا و  هیقب  هحاـسم  سمخ 
یف اهعرز  ناک  بدارالا و  نم  انویلم  هرذلا 580  لوصحم  غلب  ناتفکلا و  تنزاوتل  يرخألا  هفکلا  یف  اهحمق  تالـصاح  عبر  نازیم و 
هیقب یف  تبنتـسملا  نطقلا  ساـمخأ  هعبرأ  یه  راـطنق و  نویلم  نطقلا 50  لصاوح  تغلب  نیدادـفلا و  نم  اـنویلم  اهتحاسم 35  ضرأ 
هذـه یف  هیعارزلا  یـضارالا  عـیمج  هحاـسم  غـلبت  نیدادـفلا و  نم  اـنویلم  نم 35  رثـکأ  هـتعارز  ضرأ  هحاـسم  هـیعارزلا و  کـلامملا 

وحن 500 اهـشارحا  اهتاباغ و  هحاـسم  غلبت  .طـقف و  نادـف  نویلم  اهنم 350  عورزملا  نا  ـالا  نیدادـفلا  نم  اـنویلم  وحن 750  تاـیالولا 
هدایز عم  ایونس  اهنم  ابوروأ  یلاهأ  تاجاح  دسل  هیفاک  اهباشخأ  نا  لاقی  نیدادغلا و  نم  نویلم 
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هنـس و لک  تاـهینجلا  نم  نویلم  وحنب 800  هیعارزلا  اهتالـصاح  هلمج  تردـق  دـق  تاهبنجلا و  نم  نییالم  اهتمیق 10  يواست  هلـضف 
هیئابرهکلا و هیراخبلا و  تـالآلاب  اـهیف  هیراـج  قیرفت  عمج و  سرد و  دـصح و  رذـب و  ثرح و  نم  هنوکملا  هیعارزلا  لاـمعالا  عیمج 

مهنا سایقلا  بسح  نظی  امبر  هعارزلا و  نونف  یف  هراهملا  طاشنلا و  هیاغ  یف  اهوحالف  نارمعلا و  یف  هیعارز  هکلمم  لوأ  یه  هلمجلاب 
غلبی مات و  ءانغ  هینه و  هشیعب  نوعتمتم  هورثلا  یلاـهأ  نم  مهریغک  مه  لاـحلا  یلفـسلا و  هقبطلا  نم  نودودـعم  نیحـالفلا  نم  مهریغک 
هریزغ عرزلا  هبصخ  هبرتلا  هدیج  هدحتملا  تایالولا  یضارأ  مومعلا  یلع  ناکسلا و  نم  هئاملا  یف  نیتس  وحن  هعارزلاب  نیلغتـشملا  ددع 

ناحبسف اهفاعـضأ  هعبرأ  اهناکـس و  تاجاح  دسل  هیفاک  اهتاریخ  ءاورالا  ناقتا  یف  هیاهنلا  تغلب  ءاجرألا  هعـساو  راهنالا  هریثک  راطمالا 
ءاشی نم  هکلم  یتؤی  يذلا  ءایشالا  عدبم 

اهب ناف  نانبلاب  اهیلا  ریـشت  نادیملا  اذه  ناسرف  تدغ  یتح  هعانـصلا  رامـضم  یف  قبـسلا  تابـصق  تزاح  یتلا  هلودلا  یه  اهتاعانص .. 
وحن هتاجوسنم  همیق  فوصلا و  جسنل  لمعم  اهب 2500  هینج و  نویلم  نم 24  رثکأب  اهتمیق  ردقت  یتلا  ناطقالا  جـسنل  لمعم  فلأ  وحن 

هرصعم وحن 265  اـهب  .هینج و  نویلم  غلبت 18  هتاجوسنم  همیق  ریرحلا و  جـسنل  لمعم  نم 500  رثکأ  اهب  و  تاهینجلا ..  نم  اـنویلم   70
تاهینجلا نم  انویلم  غلبمب 140  اهتاجوسنم  همیق  ردقت  اهتاعونصم  اهلماعمب و  هروهشم  هریبک  هنیدم  اهب 75  نطقلا و  رذب  رصعل  هریبک 

قوفت کلذ  یف  اهتعانـص  ناف  هیئابرهکلا  هیراخبلا و  تالآلا  هعانـص  یف  اضیأ  اهتقباس  جـسنلا  هعانـص  یف  لودـلا  تقباس  اهنا  اـمک  و 
رخاوبلا و عراودـلا و  هیبرحلا و  هیراـجتلا و  نفـسلا  رخاوبلا و  اـهلماعم  یف  عنـصتف  هعانـصلا  هذـه  نسح  یف  هریهـشلا  ارتـلکنا  هعاـنص 

کلذ ریغ  تارهوجملا و  تاعاسلا و  هحلسالا و  هیئابرهکلا و  تاودالا  هیحارجلا و  هیبطلا و  هیعانصلا و  هیعارزلا و  تالآلا  تارطقلا و 

یقرتلا دایدزالا و  یف  هذـخآ  اهتراجت  کـلذ  عم  اـسنرف و  اریتلکنا و  دـعب  هیجراـخلا  هراـجتلا  یف  هیراـجت  هلود  ثلاـث  یه  اـهتراجت .. 
ساحنلا و دیدحلا و  هضفلا و  بهذلا و  اهتارداص  نم  میظع و  جاور  هراجتلا  قوس  یف  اهتالصاحل  هشهدم و  هروص  هبیجع و  هعرـسب 

اهریغ
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وحنب 210 اهتمیق  تردـق  کلذ و  ریغ  تالآلا و  هشمقألا و  موحللا و  دولجلا و  تاناویحلا و  رکاکـسلا و  بوبحلا و  ناطقألا و  اـهنم  و 
نأ ـالا  هینج  نویلم  همیقب 153  هیوابوروأ  عئاـضب  هلمج  ارتلکنا و  لـماعم  نم  هلوزغم  ناـطقأ  هشمقأ و  ضعب  اـهیلا  دری  هینج و  نییـالم 

یهف هیلخادـلا  اهتراجت  امأ  و  هجاتحت ..  ام  لک  یلع  اهئاوتحال  اهتادراو  عیمج  نع  هینغ  یهف  هیلع  ریثکب و  اـهتادراو  فونت  اـهتارداص 
یف اهراهنأ  نم  رهن  یف  رم  دق  هناف  هیلخادلا  اهتراجت  بناجب  رکذت  هیجراخلا ال  اهتراجت  همیق  لب  راکفألا  ریحی  لوقعلا و  شهدـی  امم 
ماـع یف  هردـنولل  هدراولا  عئاـضبلا  عم  سیوسلا  هعرت  نم  رمت  یتـلا  عئاـضبلا  نم  رثـکأ  یه  عئاـضبلا و  نم  نط  نویلم  هدحاو 22  هنس 
هکس نأ  لیق  امم  نط و  نویلم  وحن 720  ماوعألا  ضعب  یف  تغلب  دقف  هیدیدحلا  هکـسلا  یلع  لقنت  یتلا  عئاضبلا  فالخ  اذه  دحاو و 

وحنب 24 هیجراخلا  اهتراجت  نم  رثکأب  هیلخادـلا  اهتراجت  تردـق  دـق  ارتلکنا و  بکارم  عیمج  نم  رثکأ  عئاضب  لـقنی  اینافلـسنپ  دـیدح 
عرتلا و اهب و  هیدیدحلا  ککسلا  نم  هراملا  هیراجتلا  عئاضبلا  همیق  تردق  فاعضأ و  هتـسب  هیجراخلا  ارتلکنا  هراجت  نم  رثکأ  افعض و 

ایونس هیابوروألا  هیراجتلا  عئاضبلا  نمث  نم  ریثکب  دیزأ  وه  هبنج و  نویلم  فلأ  وحنب 12  راهنألا 

طیحملا یلا  یکیتنلتالا  سونایقوألا  نم  ابرغ  اقرـش و  تایالولا  فارطأ  هفاـک  یف  هدـتمم  هیدـیدحلا  هکـسلا  ناـف  هریثک  یه  اـهقرط .. 
نینـسلا یف  هیدـیدحلا  اهقرط  لوط  غلب  دـق  اکیـسکم و  هیروهمج  دودـح  یلا  ادـنک  تاموکح  دودـح  نم  ابونج  الامـش و  يداـهلا و 

هیقیرفأ و ابوروأب و  هیدیدحلا  ککسلا  لاوطأ  عومجم  نم  لوطأ  تارم و  عبـس  ضرألا  طیحم  فعاضی  وه  لیم و  هریخألا 182500 
هکرش هئامتس  دی  یف  هیدیدحلا  طوطخلا  سمـشلا و  ضرالا و  نیب  هفاسملا  فاعـضأ  هثالث  هنـسلا  یف  هیربلا  اهرخاوب  عطقت  ایلارتسا و 
نویلم وحن 5320  هریخالا  نینـسلا  یف  تغلب  طوطخلا  کلت  ءاشنا  تاقفن  تاهینجلا و  نم  نویلم  نع 300  اوبرت  ایونس  اهتدارا  هیلام و 

لیم و نع 100  الوط  دیزی  اهرـصقأ  ارهن  نوتـس  هسمخ و  اهیف  ناف  هحالملل  هلباق  اهلوادـج  اهعرت و  اهراهنأ و  عیمج  کلذـک  هینج و 
رهنأ عومجم  نم  لوطأ  اهراهنأ  لوط  ضرالا و  هایم  ثلث  هبذـعلا  اههایم  اغلوف و  رهن  ادـعام  ابوروأ  راهنأ  عیمج  لداـعی  یبیـسیسم  رهن 

ابوروأ
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دوفو هرثـکل  هیواـبوروأ  رخأ  تاـغلب  اـهلهأ  ملکتی  هیزیلکنـالا و  یه  همـالا  هموکحلا و  اـهب  ملکتت  یتـلا  اـهیف  هیمـسرلا  هغللا  اـهتاغل .. 
هیواسنرفلا هغللاب  نوملکتی  نایزپول  یلاهأ  ماودلا و  یلع  اهیلا  نییوابوروالا  نیرجاهملا 

درف لک  دالبلا و  ءاحنا  عیمج  یف  ءاوللا  هروشنم  هینیدلا  هیرحلا  یتناتستوربلا و  نیدلا  یه  بغشلا  هیمـسرلا و  هموکحلا  هناید  اهتناید .. 
الا و موی  یـضمی  رـصحت و ال  دعت و ال  داکت  مهبهاذم ال  يرت  اذل  ضراعم و  هداهتجا و ال  هرکف و  هیلا  هدوقی  امب  نیدـتی  یلاهالا  نم 

نع ایونـس  لقی  يذلا ال  اهداریا  رفاوب  اهئافتکال  ینغلا  مامت  لالقتـسالا و  مامت  هزئاح  اهلک  اهـسئانک  دیدج و  بهذمل  عاد  مهیف  موقی 
دوهیلا و نم  لـیلق  کـیلوئاکلا و  نم  نییـالم  هیناـمث  وـحن  اـهب  دـجوی  هسینک و  فـلأ  وحن 170  اهددـع  تاـهینجلا و  نم  اـنویلم   70

نیینثولا نییذوبلا و 

هیبطلا هیکلفلا و  هیفـسلفلا و  اهنونف  اهمولع و  اهفراعم و  تاجرد  ءاقترإ  نم  تروصت  امهم  جرح و  ثدح و ال  اهفراعم  نع  اهفراعم .. 
هجردـلا هغلاب  اهمولع  نأ  ثیح  اهل  سخاب  نباغ و  تنأف  کـتافاشتکا  هرثک  اـهتاعارتخا و  هوق  هیعانـصلا و  هیفارغجلا و  هیـسدنهلا و  و 

تغلب دق  فانصألا و  تاجردلا و  عیمج  نم  فولألا  تغلب  اهـسرادم  ناف  ماظتنالا  لامک  هزئاح  اهترف  عم و  میلعتلا  طئاسو  يوصقلا و 
فالخ اذه  هعماجلا و  اکرمأ  سرادـم  فصن  ردـق  اهیف  سیل  اهریغ  هیوابوروألا و  کلامملا  عیمج  هسردـم و  هعماجلا 450  اهسرادم 

فلأ نع 15  دیزت  اهـسرادم  هذمالت  هینیدلا 150 و  هیلکلا  سرادملا  نم  اهب  هسردـم و  اهب 190  اهتلمج  ناف  هعماجلا  تانبلا  سرادـم 
هیسدنه و هیلدیـص و  هیبط و  هیملع و  نیب  هعونتم  ناکـسلا  سمخ  نم  رثکأ  سرادملا  هذمالت  نوکت  کلذ  یلعف  اثانإ  اروکذ و  انویلم 

بیتاتک سرادـم و  هبلط  نم  اددـع  رثکأ  وه  افلأ و  وحن 370  اهـسرادم  هذـتاسأ  غلبت  اـهریغ و  هینید و  هیعانـص و  هیعارز و  هیقوقح و 
یلع هبلغأ  هنسلا و  یف  تاهینجلا  نم  انویلم  وحن 35  یلاهألا  تاقفن  یلع  هدایز  اهسرادم  یلع  هموکحلا  تاقفن  غلبت  يرصملا و  رطقلا 

یـصحت نأ ال  تداکف  اهعباطم  امأ  يرابجا و  اهیف  میلعتلا  يونـسلا و  هموکحلا  تادراو  ثلث  ابیرقت  وه  يوناـثلا و  یئادـتبالا و  میلعتلا 
اهدئارج .ادج و  هصیخر  اهب  تاعومطملا  همیق  تناک  اذل  اهترثکل و 
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افلأ وحن 20  اکرمأب  اـهنم  هدـیرج  فلأ  وحن 41  تغلبف  نارمعلا  یف  هدوجوملا  دئارجلا  هیمک  مهـضعب  يرقتـسا  دـق  هریثک و  کلذـک 
مایأ ارارم  اـیموی  هرودـص  ررکتی  اهـضعب  ددـع و  نویلم  فـالآ  هثـالث  اـیموی  اهدـئارج  رـشنت  نوکلا و  دـئارج  فصن  ردـق  اهدـئارجف 

تاهینجلا و نم  اـنویلم  وحن 20  ایونـس  اهتاقفن  غلبت  تاهینجلا و  نم  اـنویلم  غلبی 21  اهدـئارج  عومجم  لاـم  سأر  همهملا و  ثداوحلا 
هلودـلا یهف  هلمجلاـب  هدـیرج و  دوجو  نم  يرقلا  یف  یتـح  اـهتویب  نم  تیب  ولخی  ـال  اذـل  اـهیلاهأ و  راـکفأ  یلع  يوق  ریثأـت  دـئارجلل 

بلغأ تمع  ثیح  رکفلا  هدـنع  فـقی  ادـح  تغلب  دـقف  هیئاـبرهکلا  اـهتافاشتکا  اـهتاعارتخا و  اـمأ  تاـعوبطملا و  مدـقت  یف  هدـیحولا 
تالآلا تابملطلا و  عباطملا و  رادـت  تالوکأملا و  خـبطت  نارفـالا و  تـالآلا و  یمحت  تاـبرعلا و  ریـست  ناـتنوم  هیـالو  یفف  لاغـشالا 

تویبلا و عراوشلا و  عیمج  رانت  هیوامیکلا و  تابکرملا  لـلحت  ضارمـالا و  جـلاعت  رعـشلا و  لازی  شرت و  عراوشلا و  سنکت  هعفارلا و 
روص هیکریمالا و  هینابـسالا  برحلا  رابخأ  لقنت  تناک  كرویوین  هدـیرج  نا  یتح  هیئابرهکلاب  کلذ  عیمج  رابخالا  لقنت  تازاغملا و 

تاعرتخم هلمج  نم  بیجعلا  عارتخالا  اذه  هکرعملا و  ءاهتنا  لبق  انایحأ  هدـیرجلا  ردـصت  فارغلتلاب و  کلذ  لک  فارغتوفلاب  عئاقولا 
مهفراعم راشتنا  هعرـس  روکذملا و  یملعلا  مهمدـقت  عم  اعرتخم و  اهددـع 750  غلابلا  روهـشملا  یناکرمالا  یئابرهکلا  نسیدأ  رتسملا 

ددـع فصن  نم  رثکأ  وه  هلاـسر و  نویلم  فلأ  نینـسلا 11  ضعب  یف  دیربلا  لئاسر  ددـع  غلب  یتح  مهتالـسارم  مهبتک و  جاور  دادزا 
بلغأ دـیربلل و  بتکم  اضیأ 70500  اهب  و  ایونـس ..  هلاـسر  نویلم  هیفارغلتلا 300  لئاسرلا  ددـع  غلب  نوکلا و  یف  هرـشتنملا  لـئاسرلا 

 .. لاجرلا نم  رثکأ  اهسرادم  یف  ءاسنلا  هذتاسأ  ددع  نا  یتح  ءاسنلا  مه  تایفـشتسملا  سرادملا و  فارغلتلا و  دیربلا و  یف  نیفظوملا 
يواسی وه  ادلجم و  نویلم  اهیف 12  ناف  هبلطلل  هدعملا  سرادملا  بتاکم  ریغ  دـلجم  نویلم  یلع 31  يوتحت  هبتکم  اضیأ 3840  اهب  و 

ابوروأ بتاکم  هیوحت  ام  عومجم 

هورثلا هذـه  نم  اهناکـس  نم  دـحاو  لک  بیـصن  نوکیف  هینج  نویلم  هئامـسمخ  ارایلم و  رـشع  هعبرأـب  نویئاـصحالا  اهردـق  اـهتورث .. 
هینج و 95 نویلم  هریخالا 2800  نینسلا  يدحا  یف  غلب  اهلخد  ناف  ءاوسلاب  هعزوم  ریغ  هیلهالا  هورثلا  نا  الا  تاهینج  هشهدملا 208 
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دجوی ناکـسلا  نم  انویلم و  مهنم 970  هئاـملا  یف  هسمخلا  هینج و  نوـیلم  روکذملا 1830  لخدـلا  نم  نولانی  ناکـسلا  نم  هئاملا  یف 
قفنی تاـهینجلا و  نم  نوـیلم  یلا 100  نییـالم  هرـشع  نم  مهنم  دـحاولا  هورث  تردـق  ایندـلا و  ءاـینغأ  ینغأ  نم  هئاـم  نم  رثـکأ  وحن 

ینکـسلا و 180 سبـالملا و  براـشملا و  لـکآملاک و  هیـشیعملا  قرطلا  یف  هینج  نویلم  روکذملا 1220  لخدـملا  نم  نویناکریمالا 
اذه نم  مهنم  دحاولا  درفلا  صخی  لطر  نویلم  ایونس 8900  اهب  هکلهتسملا  تابورشملا  هیمک  تغلب  دق  تارکسملا و  نم  هینج  نویلم 

نویلم بهذ و 123  هینج  نوـیلم  اهل 121  ناف  هلوادـتملا  دوقنلا  هرثک  یف  هثلاثلا  هلودـلا  یه  و  ایونـس ..  هیرـصم  لاطرأ  رادقملا 108 
یلهأ کنب  فالخ 7500  کلذ  هینج و  نویلم  اهلاومأ 360  غلبت  اکنب  وحن 1150  اـهب  و  تون ..  قاروأ  هینج  نویلم  هضف و 83  هینج 

کلاـمملا نـئازخ  ینغأ  یه  هـینج و  نوـیلم  همیقب 100  هیـضف  تـالایر  اـهتنیزخ  یف  هینج و  نوـیلم  یتئاـم  وـحنب  اـهلام  سأر  ردـقی 
هرومعملا

رثکأ اهفورصم  هینج و  نویلم  هریخالا 86  نینـسلا  ضعب  یف  اهتموکح  لخد  غلب  دق  هرفاو و  اهتاداریا  ماظتنالا و  هیاغ  یف  یه  اهتیلام .. 
یف هذـخآ  تلاز  ـالف  هینج  نویلم  اهلالقتـسا 552  بقع  اهنوید  تناک  دـق  هیطایتحالا و  لاومالا  نم  اهزجع  دـست  لـیلقب و  کـلذ  نم 

لاومالا یلع  هفیفخ  بئارـض  تررق  دق  تناک  اهیلاهأ و  دیب  اهنوید  ماهـس  کلذ  عم  عبرلا و  ردـق  نآلا  یقب  نأ  یلا  اجیردـت  اهـصیقنت 
هتمیق 265 ام  تاعربتلا  نم  هروکذملا و  بئارضلا  نم  اهل  عمتجاف  لاتقلا  لیبس  یف  اهفرصتل  هریخالا  اهبرح  مایأ  كونبلا  یف  هنوزخملا 

رثکال اهتاداریا  دیزت  نأ  نآلا  تءاش  ول  هلک  اذـه  عم  هجاحلا و  تقول  یقابلا  ترخدا  هینج و  نویلم  وحن 40  اهنم  تقفنأف  هینج  نویلم 
کلذ نع  اهانغأ  هیطایتحالا  اهلاومأ  روفو  نا  الا  کلذ  یلع  تردقل  اهفعض  نم 

اهلومحم هیراجت  هنیفس  هریخالا 3350  نینـسلا  یف  میواقتلا  ضعب  یلع  اهدنع  ناف  ءاقترالا  هعـسلا و  هیاغ  یف  یه  هیراجتلا ..  اهتیرحب 
کلذ عم  هعانـصلا و  دـیجلا  نیتملا  عونلا  نم  اهعیمج  نط و  فلأ  نم 920  لقأ  اهلومحم ال  هیراخب  هنیفـس  اهنم 600  نط   2150000

دایدزا یف  موی  لک  یه 
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نم اهنأ  الا  لودلا  تایرحب  نیب  رکذت  ثیحب ال  لامهالا  زیح  یف  اهتیرحب  تناک  اهلالقتـسا  بورح  نم  اهغارف  دعب  هیبرحلا ..  اهتیرحب 
نآلا اهیدل  حبـصأ  نأ  یلا  دیدجلا  زرطلا  یلع  عراودلا  ءانب  دییـشت  یف  تذـخأ  کلذـل و  اهتیمهأ  تددـج  هیرجه  هنس 1291  خیرات 

يداهلا طیحملا  یف  رخآلا  مظعالا و  وه  یکیتنلتـالا و  طـیحملا  یف  امهدـحأ  اـهعمجأب  هکلمملا  هیاـمحل  ناـیفاک  ناـمیظع  نالوطـسأ 
اهدنع دحاو و  بکرم  امهنم و ال  حرجی  مل  هریخالا و  برحلا  یف  اینابـسأ  لیطاسأ  امهب  ترمد  نأ  دعب  ابوروأ  لود  امهتوقل  تدـهش 

یف لوخدلا  حلـستلل و  موزللا  دـنع  حلـصت  ثیحب  یبرح  بولـسأ  یلع  هینبم  هیراجتلا  اهنفـس  بلغأ  هعردـم و  ریغ  هریثک  يرخأ  نفس 
یلع هدایزلا  اهناکما  عم  یماظن  يرکـسع  فلأ  وحن 50  اهدنع  عوطتملا و  لوطـسالاب  یمـست  تائملاب و  دعت  یه  هیرحبلا و  بورحلا 

وأ هعاس  رادقم  ءاملا  حطـس  تحت  رخمی  مجحلا  ریغـص  فاسن  بکرم  هدحتملا  تایالولا  رحب  یف  اضیأ  اهدنع  بورحلا و  هدم  کلذ 
مجحلا ال هریغص  هنیفـس  اضیأ  اهل  و  دنلوه ..  یعدی  یکرمأ  لجر  عارتخا  وه  اهفداصی و  هعراد  وأ  هیقالی  فاسن  لک  رجفی  نیتعاس و 

هوقب لفسأ  یلا  طقست  مث  یلعأ  یلا  دعصت  لطر و  هئامسمخ  نع  هدحاولا  لقت  لبانق ال  تیمانیدلا  نم  یمرتف  ءاوهلا  طغـضب  اهل  لیثم 
هدیعب هفاسم  یلا  رمذتف  رجفنت  ضرالا  یلا  اهلوصو  دنع  هبیجع و 

ام هیاغ  لب  هظهابلا  تاقفنلا  هیلع  رـسخت  ریبک  شیج  اهیدل  عمتجی  ثیحب  لودلا  هیقبک  هیربلا  اهتوق  دادـعا  یف  تسیل  يربلا ..  اهـشیج 
نأ يرکـسعلا  اهماظن  نم  ثیح  نییالملا  غلبی  اشیج  شیجت  نأ  رادـتقا  اهل  برحلا  مایأ  یف  اهنا  ـالا  يدـنج  فلأ  ملسلا 25  یف  اهیدل 

ددـع نأ  تآ  اصحالا  ضعب  نم  رهظ  دـق  هوعدـلا و  نیح  حالـسلا  لـمحل  بلطلا  تحت  وهف  هنـس  یلا 45  نم 18  ارمع  غـلب  نم  لـک 
کیهانف و ال هیبرحلا  تادـعملا  امأ  ریظن  هل  عمـسی  مل  لوهم  شیج  وه  اـنویلم و  وحن 13  غلبی  یفیدرلا  ماظتنالا  تحت  نیذلا  روکذـلا 

رکاسعلا هحار  هیرکـسعلا و  ماظتناب  ینتعت  هلود  لوأ  یه  لماعملا و  ردصم  تافاشتکالا و  عبنم  تاعارتخالا و  مأ  اکرمأ  امیـس و  لست 
یشخت یلوألا ال  هجردلا  نم  هیبرح  هلود  یهف  هلمجلاب  .اهینج و  ایونس 278  يواست  اهتنیزخ  یلع  دحاولا  يرکسعلا  هقفن  طسوتم  ناف 

هنوکسملا ممأ  ینغأ  برحلا و ؟؟؟ سأب 
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هدحاو هموکحل  هعبات  هیلخادلا و  اهترادا  یف  هلقتـسم  هیروهمج  نم 45  هفلؤم  هیروتـسد  هیدهاعت  هیروهمج  هموکح  یه  اهتموکح .. 
ذیفنت عئارـشلا و  نس  یف  هطلـسلا  اهتموکحل  لوخی  اهروتـسد  هیلخادـلا و  هرادالا  یف  رظنلل  اهب  هصاخ  هموکح  هیروهمج  لکل  هماع و 

یلع هیـالو  لـک  مهنیعت  نیبـختنم  هفرعمب  تاونـس  عبرأ  هدـمل  بختنی  يذـلا  هیروهمجلا  سیئرل  هضوفم  هیذـیفنتلا  هوـقلا  ماـکحالا و 
اذا هنا  الا  باونلا  خویـشلا و  یـسلجم  نم  فلؤملا  یمومعلا  سلجملا  هیلع  قدصی  ام  ضقنی  نأ  اضیأ  هلوخملا  قوقحلا  نم  اهتدـح و 

.دالبلا و نیناوق  نم  انوناق  راص  سلجملا  ءاـضعأ  اـثلث  هیلع  قداـص  یمومعلا و  سلجملا  یلع  مکحلا  کـلذ  ضرع  مث  اـمکح  ضقن 
نأ ال مهباختنا  یف  طرتشی  تاونـس و  تس  هدمل  تایروهمجلا  يدحا  نم  مهنم  نینثا  لک  بختنی  ءاضعأ  نم  فلؤم  خویـشلا  سلجم 

اونوکی نأ  لقالا و  یلع  تاونـس  عست  ذـنم  هیناـکرمالا  هیاـعرلا  اوبـستکا  دـق  اونوکی  نأ  هنـس و  نیثـالث  نم  لـقأ  مهدـحأ  نس  نوکی 
نینثا لک  بونی  نیتنـس و  لک  هرم  همالا  مهبختنت  ءاضعأ  نم  فلؤم  وهف  باونلا  سلجم  امأ  .اهنم و  نوبختنی  یتلا  هیالولا  یف  نیمیقم 

باختنا یف  يأرلا  قح  هنـس  مهنـس 21  زواجت  نیذـلا  روکذـلا  هیناکرمالا  ایاعرلا  نم  لکل  هدـحتملا و  تایالولا  نم  هیـالو  نع  مهنم 
هسایـسلا و لاجر  ریهاشم  نم  وه  تلفزور و  رتسملا  وه  نآلا  هدـحتملا  تاـیالولا  سیئر  .مهناولأ و  مهلوصأ و  تفلتخا  اـمهم  باونلا 

نییرصعلا ءاملعلا  لوحف  نم 

یه هیدالیم و  هنس 1824  اهاضتقمب  لمعلا  مربأ  ریهشلا و  يورنم  وه  نیقباسلا و  اهئاسؤر  ضعب  اهعـضو  هدعاق  اهیف  مزتلم  اهتـسایس .. 
نؤش یف  اکرمأ  لخادـت  مدـع  اهنم  نییناکرمالاب و  اکرمأ  صیـصخت  اهنم  طورـش  هلمج  یـضتقت  اکرمأ  هراقب  هصاـخ  هیـسایس  هدـعاق 
اهنؤش یف  لخادتلا  نم  اهعنم  ابوروأل و  اکرمأ  همواقم  موزل  اهنم  اهوحن و  وأ  هیـسایس  هدهاعم  وأ  قافتاب  اهعم  اهطابترا  مدـع  ابوروأ و 

ساسالا اذـه  یلع  هیراج  یه  اکرمأ و  تایروهمج  ابوروأ و  نیب  أشنت  یتلا  تافالتخالا  یف  امکح  هدـحتملا  تاـیالولا  لـعج  اـهنم  و 
نؤش یف  لخادـتلا  ثلاثلا  نویلبانلا  دارأ  اـمل  هیدـالیم  هنـس 1869  کیـسکملا  برح  یف  هجئاتن  نسح  رهظ  نـآلا و  یلا  هعـضو  ذـنم 

هیلع تددش  هدحتملا و  تایالولا  تماق  ثیح  اکیسکم 
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کیـسکملا نم  هتبیخ  تناک  لشفلا و  الا  هدـصق  نم  لنی  مل  عوجرلا و  الا  روکذـملا  نویلبانلا  عسی  ملف  هبقاعلا  ءوسب  هترذـنأ  ریکنلا و 
یلع هموکحلا  هذه  ربج  يربسلاس  دروللا  دارأ  الیوزنف و  هلکشم  تلـصح  امل  اذک  نیعبـسلا و  برح  یف  ایناملأ  مامأ  هطوقـسل  همدقم 

مایقلا هبقاـعلا و  ءوسب  اریتلکنا  رذـنأ  هدـحتملا و  تاـیالولا  سیئر  دـنالفیاک  رتسملا  لخادـت  اـهفنأ  نع  اـمغر  اریتلکنا  تاـبلط  اـهلوبق 
هجردلا نم  هلود  اکرمأف  هلمجلاب  لشف و  هبیخب و  ءاب  اکرمأ و  هوقل  اعضاخ  هسأر  أطأط  هتوطسل و  يربسلاس  هلوص  ترـسکناف  برحلل 

لودلا نم  هلود  يأ  هدعاسم  نع  هینغ  هراضحلا  همات  هیندملا  هلماک  هیرحب  هیرب  هیعارز  هیعانص  هیملع  هیراجت  هیلام  هلود  یه  یلوألا و 
دوجول ارتلکنا  اهنا  برقالا  هیوابوروالا و  لودلا  ضعب  عم  قافتالا  همیدـقلا و  اهتـسایس  دـعاوق  ضعب  رییغت  یلا  اریخأ  تحنج  اهنأ  الا 

رمألا لبقتسمب  ملعأ  هّللا  امهنیب و  عماوج  هلمج 

لوقنف ماسقأ  هعبس  یف  کلذ  نیرصاح  اهرهشأ  یلع  ملکتل  تاعطاقم و  سمخ  هیروهمج و  یلا 46  همسقم  یه  اهتامیسقت .. 

هریهـش هیالو  یه  ستـسوشاسم و  هیالو  الوأ ..  اهب  تایالو  هلمج  یلع  هلمتـشم  یه  هیلامـشلا و  هیقرـشلا  تایروهمجلا  لوالا - مسقلا 
هلمج اهب  اهانغ  هرثک  اهتراجت و  هوقل  هدحتملا  تایالولا  یف  هیناثلا  ءانیملا  یه  نتسوب و  هنیدم  اهندم  نم  هریثکلا و  هیعانـصلا  اهلماعمب 

ریداقم ردصی  اهنم  همسن و  فلأ  اهناکس 940  کلذ و  ریغ  رکسلا و  ریرکتل  تاقیرباف  هلمج  هیراجتلا و  هیبرحلا و  نفسلا  ءانبل  عناصم 
مث هیلکلا  اهتـسردمب  هروهـشملا  جدربمک  هنیدـم  دـجوت  اهنم  ابیرق  هیوابوروالا و  کلامملا  یلا  هحلمملا  موحللا  لالغالا و  نم  هرفاو 

تاجوسنملا لماعمب  هریهشلا  لول  هنیدم  مث  تاعاسلا  لمعل  هریبک  لماعم  هدع  اهب  یتلا  مهل  هنیدم و 

هنیدـم هریهـشلا  اهندـم  نم  نییالم و  وحن 6  ناکـسلا  نم  اـهب  هدـحتملا و  اـکرمأ  تاـیالو  مظعأ  یه  یتلا  كرویوین  هیـالو  یناـثلا .. 
یلع هعقاو  یه  همـسن و  اهناکـس 3500000  اکرمأ و  یف  هیراجت  ءانیم  مظعأ  ایندـلا و  یف  هنیدـم  ربکأ  هردـنول  دـعب  یه  كرویوین و 
هیبرأ هریحب  یلع  هعقاولا  ولافوب  هنیدم  مث  اهتراجت  هعسو  اهتاقیربف  اهلماعم و  هرثک  نع  لست  نسدوه و ال  رهن  بصم  نم  برقت  هریزج 

ارتم نوسمخ  هعافترا  غلابلا  ارجانب  لالش  نم  ابیرق 
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وتارتس هنیدـم  مث  هسدـنهلا  هیبرحلل و  همهملا  هسردـملاب  هروهـشملا  تناوب  تسوب  هنیدـم  مث  اـفلأ  اهناکـس 270  ارتم و  هـضرع 15  و 
هریهشلا تاحالملا  اهب  هیبرأ و  هریحب  هاجت  هنئاکلا  سوقاریس  هنیدم  هریثکلا و  هیندعملا  عیبانیلا  تاذاغ 

دیدحلا و لورتبلا و  تیز  یمحفلا و  ندعملاب  اهانغأ  اناکس و  اهرثکأ  هبرت و  اکرمأ  تایروهمج  بصخأ  یه  اینافلـسناب  هیالو  اثلاث .. 
هدع اهب  هراجتلا و  همیظع  یه  سوفنلا و  نم  عبر  نویلم و  اهناکـس  ددع  ماظعلا و  اکرمأ  ندم  نم  یه  ایفلدالیف و  هریهـشلا  اهندـم  نم 

اهناکـس 360 یکیتنلتالا و  طیحملاب  ویاهوأ  رهن  هیبرأ و  هریحبل  هلـصوملا  هعرتلا  یلع  هنئاکلا  جروبـستب  هنیدم  مث  نفـسلا  ءانبل  لماعم 
هریهش اهب  جاجزلا  لمع  دیدحلا و  بکس  لماعم  همسن و  فلأ 

نفسلا ءانب  عناصم  هریثک  هراجتلا  هعساو  ءانیم  یه  رومیتلاب و  اهندم  رهـشأ  ناخدلا و  عرزب  هریهـش  هیالو  یه  هدنالریم و  هیالو  اعبار .. 
همسن فلأ  اهناکس 500  ددع  و 

صلخ يذـلا  ریهـشلا  نطنـشاو  لارنجلا  مساب  تینب  یتلا  هدـحتملا  کلامملا  همـصاع  نطنـشاو  هنیدـم  اهب  ایبمولوک و  هیالو  اسماخ .. 
نم اهب  هناخ و  دـصر  هیبرحلا و  نفـسلا  ءاشنال  لماعم  همیخف و  تایارـس  هلمج  اهب  هلیمج  هنیدـم  یه  ارتلکنا و  هیدوبع  قر  نم  اکرمأ 

سفن فلأ  ناکسلا 250 

یبیـسیسم و هدـیرولف و  امابالا و  ایجروج و  اـنیلوراک و  یه  تاـیروهمج و  هدـع  نم  هفلؤم  یه  هیبونجلا و  تاـیالولا  یناـثلا - مسقلا 
دوسلا ءاقرالا  نم  اهناکـس  رثکأ  هلاتقلا و  تایمحلا  تاـکتفل  هضرع  اـهلحاوس  ادـج و  راـح  یحـض  ریغ  اـهؤاوه  ساـسکت  اـنایزیول و 

نوتسلراش هنیدم  .اهندم  رهشأ  زرالا و  رکسلا و  بصق  نطقلا و  نم  هیعارزلا  اهلصاوحب  اهترهش  هیمهالا و  هلیلق  اهعئانـص  نیررحملا و 
هنیدـم .هیراجت و  ءانیم  اضیأ  یه  اناواس و  هنیدـم  .هنیتم و  عـالق  نوصح و  هلمج  هیاـمحب  هنیـصح  هراـجتلا  هعـساو  همهم  ءاـنیم  یه  و 

ددـع هرثکب و  نطقلا  اهنم  ردـصی  انایزیول  هیالو  یف  همهم  هنیدـم  یه  سنایلروأوین و  هنیدـم  .لـماعملا و  هرثکب  هریهـش  یه  اـتنالتا و 
اهب اکیـسکم  هیروهمج  نم  هصلختـسملا  ساسکت  هیالو  یف  نوتـسلاج  هنیدـم  مث  يواسنرف  لصأ  نم  مهلک  سفن  فلأ  اهناکس 270 

هراجتلا هعساو  یه  منغلا و  نم  ریثک 
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لماعم هدع  اهب  بوبحلا و  عاونأ  رکاکسلا و  ناطقالا و  هریثک 

انـسونیم و نافیـشم و  انایدـیا و  ویهدأ و  اونللیا و  یکوتناک و  ایـسنت و  تایالو  اهرهـشأ  هیقرـشلا و  یطـسولا  تایالولا  ثلاثلا - مسقلا 
هرفاو تایمک  اهنم  ردصی  فلأ  وحن 200  اهناکـس  ویهوأ و  رهن  یلع  لیف  زیول  اهندـم  نم  هیعارز و  تایروهمج  اهعیمج  یه  اووییأ و 

نفـسلا هیبرحلا و  ریباوبلل  عناصم  هلمج  اهب  هروکذملا و  تایالولا  یف  هیعانـصلا  ندملا  رهـشأ  یه  یتلا  یتانیـسنس  هنیدـم  مث  غبتلا  نم 
اهتراجت هییرأ و  هریحب  طش  یلع  اهعقوم  دـنالفیلک و  هنیدـم  همـسن و  فالآ  وحن 310  اهناکـس  هشمقالل و  لماعم  هریبکلا و  هیراـجتلا 

نافیشم هریحب  یلع  هعقاو  اکرمأ  ندم  ربکأ  نم  یه  وغاکیش و  هنیدم  سفن و  فلأ  ناکسلا 250  نم  اهب  لورتبلا و  تیز  باشخالاب و 
ریزانخلا نم  نییالم  هسمخ  وحن  اهب  حلمی  کلامملا و  هیقب  یف  هل  ریظن  میظع ال  قوس  اهب  همسن و  فلأ  نویلم و 250  اهناکس  ددع  و 

هنسلا یف  لاعنلا  نم  نییالم  هلمج  اهب  عنصی  جراخلل و  ردصت  رقبلا و  نم  نینویلم  و 

ودارولک هدیدجلا و  اکیسکم  ساسنکرأ و  ساسنک و  يروسیم و  اکـسربن و  اهتایروهمج  هیبرغلا و  یطـسولا  تایالولا  عبارلا - مسقلا 
قیقدلا و هحلمملا و  موحللا  مانغالا و  اهتراجت  هیلخادلا و  هحالملا  زکرم  یه  یبیسیسم و  یلع  زیول  تناس  هنیدم  هریهشلا  اهندم  نم  و 

تحتف هدـیدج  هنیدـم  یه  ودارولک و  هیالو  یف  هعقاولا  لیفدـیل  هنیدـم  سفن و  فلأ  یلاهالا 550  نم  اـهب  تاعونـصملا و  نم  ریثک 
كرویوین و نم  هلـصوملا  هیدیدحلا  ککـسلل  زکرم  یه  یتلا  اهاموأ  هنیدم  اهب و  هرثکب  هدوجوملا  اهمجانم  نم  نداعملا  جارختـسال 

هیمهالا یقرتلا و  یف  هذخآ  یه 

نطنـشاو و وهادـیا و  اداـفین و  حاـتوأ و  اـنوزیرأ و  اـنیروفیلک و  هیروـهمج  یه  يداـهلا و  طـیحملا  تاـیروهمج  سماـخلا - مـسقلا 
ناس هریهـشلا  اهتدم  نم  هضفلا و  بهذـلا و  مجانم  مظعأ  اهب  اهب و  نداعملا  ینغأ  لصاوحلا و  هریثک  هبرتلا  هبـصخ  اهلک  نوجیروأ و 

یکیتلتالا و سونایقوالاب  هلـصتم  عئانـصلا و  هریثک  هعـساو و  هراـجت  تاذ  یه  يداـهلا و  طـیحملا  یناوم  مظعأ  یه  یتلا  وکـسیسنارف 
هنس یف  انیروفیلاک و  هیالو  همصاع  یه  وتنمارکس و  هنیدم  همـسن و  فلأ  وحن 370  اهناکس  هیدیدحلا و  ککـسلاب  كرویوین  هنیدم 

فشتکا هیدالیم   1848
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مث .اهمـساب  یمـسملا  رهنلا  بصم  یلع  هعقاولا  اـیرتسوا  هنیدـم  نوفیروا و  لامـش  یف  ردـنلتروب  هنیدـم  مث  هیبهذ  مجاـنم  اـهنم  بیرق 
ابیرق اهیلا  تمض  یتلا  ياواه  هیروهمج 

هترتشا مث  هنـس 1867  هیاغل  ایـسورل  اـعبات  ناـک  اردـناک  هموکح  برغ  یف  عقاو  عساو  رطق  یه  اکـسالأ و  هعطاـقم  سداـسلا - مسقلا 
یف اصوصخ  هسوبیلا  هدوربلا و  دـیدش  هؤاوه  راهنالا و  تایاغلا و  ریثک  وه  تاهینجلا و  نم  فصن  نویلم و  غلبمب  هدـحتملا  تاـیالولا 

اکتیس هنیدم  هندم  رهشأ  کمسلا و  دیص  نم  مهشیعت  نیذلا  ومیکسالا  سنح  نم  ناکسلا 35000  نم  هب  ءاتشلا و 

نم یه  هریخالا و  برحلا  یف  هدـحتملا  تایالولا  اهنم  اهتـصلختسا  اینابـسال و  هعبات  تناـک  هریزج  یه  وکیروتروب و  عباـسلا - مسقلا 
بهذـم دوسلا و  نم  الیلق  ـالا  ضیبلا  نم  همـسن  فلأ  نع 800  دـیزت  اهناکـس  عبرم و  لیم  اـهتحاسم 3600  و  يربکلا ..  هلیتـنأ  رئازج 

وحن 35 اهیلهأ  ادج و  همکحم  ءانیم  یه  یکیروت و  روبود  ناج  ناس  هنیدـم  هرادالا  زکرم  هینابـسالا و  مهتغل  یکیلوتاکلا و  مهعیمج 
همسن فلأ 

هذبن رکذن  نأ  انعم  بسانی  ماعلا و  اکیرمأ  خیرات  رکذ  نمـض  اهفاشتکا  نیح  نم  هدحتملا  تایالولا  خیرات  الامجا  مدقت  دق  اهخیرات .. 
یتلا یعاودـلا  بابـسألا و  ناـیب  اریتلکنا و  نع  اـهلاصفنا  اـهتیدوبع و  قر  نم  اهـصلخت  هروص  ثیدـحلا و  یـصوصخلا  اـهخیرات  نم 

یف ملظلا  روجلا و  ءاول  هرشان  هدحتملا و  تایالولا  یلع  هدایـسلا  لالظ  هجـسان  اریتلکنا  تناک  امنیح  لوقنف ؟؟؟ اهنم  صلختلل  اهتأجلأ 
لزع سمتلی  هلدـعلا و  بلطی  لامعلا و  دادبتـسا  نم  یکتـشی  رومالا و  مئاظع  روبثلا و  لیولاب و  يدانی  یکیرمألا  بعـشلا  ماق  اهفارطأ 

لفاغتت يرخأ و  اهمصت  مهبیجتف و  هرات  اهنادآ  حتفت  اریتلکنا  تناکف  اراهج  اّرس و  اهرذنأ  ارارم و  کلذ  اهیلع  ررک  دادبتـسالا و  هالو 
مل بعت و  هقـشم و  یف  اهعم  اولازی  مل  مهنا  الا  هماعلا  هدایـسلا  الا  مهیلع  اـهل  قبی  مل  يرادـالا و  لالقتـسالا  اـهنم  اوزاـح  نا  یلا  مهنع 

اهرمأ تردصأف  هتورث  یف  یکیرمألا  بعـشلا  همحازم  اریتلکنا  تدارأ  ءانثألا  کلذ  یف  مث  مسج  الب  مسا  يوس  مهلالقتـسا  نم  اولانی 
مـسوب موسوملا  ریغلا  کصلا  نا  اهریغ و  تـالواقم و  تادـهاعم و  تاـعیابم و  دوقعلا  كوکـص  عیمج  یلع  عباوطلا  لامعتـسا  موزلب 

لوبقلا نم  امورحم  نوکی  هغمدلا  کلت 
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يأر رقتـسا  كرویوین  هنیدم  یف  اعمجم  یلاهألا  دـقعف  بقاوعلا  ءوس  ردـغلا و  رکملا و  نم  هفیخ  هسفن  یف  بعـشلا  سجوأف  لمعلا  و 
دراولا ياشلا  یلع  اموسر  برضت  نأ  تدارأ  يرخأ و  قیرط  كولس  اریتلکنا  تلواحف  اتاب  اصفر  عورشملا  اذه  ضفر  یلع  هیف  مومعلا 

هنوحشم نفس  ثالث  نتسوب  ءانیم  یلع  فرشأ  هیرجه  هنس 1187  یف  مث  هئارجا  مدع  هضفر و  یلع  ایناث  بعشلا  رصأف  هدحتملا  دالبلل 
اـشیج تلـسرأ  اهبـضغ و  دتـشا  ربخلا  اریتلکنا  غلب  املف  رحبلا  یف  اهب  نم  اوقلأ  اهوبهن و  نییناکرمألا و  ضعب  ـالیل  اـهیلا  لزنف  ياـشلاب 

ادادعتـسا نییناکرمألل  نا  اهدـئاق  ملع  اهیلا  يزیلکنالا  شیجلا  لصو  امل  نتـسوب و  هنیدـم  یلا  هیرحبلا  اهترامع  تلـسرأ  مهلـالذال و 
تامهم ضعب  عفادـم و  هلمج  تناک  اهوفلتأ و  اهیلع و  اورثع  دونجلا و  نم  اـضعب  اـهیلا  لـسرأف  نتـسوب  نم  برقی  ناـکم  یف  اـیمرح 

یف نویناکرمألا  عمتجا  مث  رفن  هئامثالث  وحن  زیلکنالا  نم  اهیف  لتق  هدـیدش  هکرعم  نیقیرفلا  نیب  يرج  نییناکرمألاب و  اوقتلا  مث  هیبرح 
يرخأ هعقاو  تلصح  مث  نطنـشاو  لارنجلا  ماعلا  دئاقلا  اولعج  برحلا و  یلع  هموادملا  اوررق  مهنیب و  مهاروش  اوقلأ  ایفلدالیف و  هنیدم 

جورخلل زیلکنالا  أجلأ  نتسوب و  هنیدم  نطنشاو  لارنجلا  رصاح  مث  زیلکنالل  اهیف  رفظلا  ناک  نتسوب و  برق  هعقوم  يذلا  رکنب  لت  یلع 
اـسنرف اینابـسا و  مهرمأ و  عمتجا  مهتیبصع و  تیوق  لاتقلا و  یلع  ماودـلا  تابثلا و  برحلا و  یلع  نییناکرمألا  همیزع  تدتـشا  اهنم و 

عم نکل  زیلکنالل  اهیف  بلاغلا  زوفلا  ناک  تاونس  ینامث  وحن  نیقیرفلا  نیب  بورحلا  ترمتسا  نایـصعلا و  یلع  مهـضرحت  مهکرحت و 
فدرت اـسنرف  تذـخأ  دـق  اـصوصخ و  هیناـکرمألا  هروثلا  نارین  ءاـفطا  نع  اـهزجع  اریتـلکنا  تأر  اـملف  ـالام  ـالاجر و  همیظع  رئاـسخ 

عورـشملا و اذه  كرت  یلع  تاّوع  نییناکرمألا و  عاضخا  هطخ  كولـس  نع  اهرکف  تلّوح  اّرـس  هدعاسملا  فاعـسالاب و  نییناکرمألا 
خیراتلا یف  میظع و  زوفب  نویناکرمألا  ءاب  میظع و  لشفب  اکرمأ  نم  تءاـب  يرقهقلا و  عجرت  اـهدونج  تأدـتبا  هیرجه  هنس 1198  یف 
یـضارأ اسنرفل  عجرت  هدـحتملا و  تایالولا  یف  نییناـکرمالا  لالقتـساب  اریتلکنا  فرتعت  نأ  طرـشب  سیراـب  یف  حلـصلا  مث  روکذـملا 

مظنف مهتموکح  میظنت  مهرومأ و  بیترت  یف  مهدهج  نولذبی  نویناکرمالا  ذخأ  هیلامشلا و  اکرمأب  ادیرولف  میلقا  اینابـسال  لاغنیـسلا و 
نطنشاو لارنجلا  اوماقأ  یلاحلا و  يروهمجلا  ماظنلا  مهؤاملع 
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میلقا هدحتملا  تایالولا  هموکح  تعاتبا  هتدم  یف  ریهشلا و  نسرفج  هفلخ  مث  سمارا  نوج  هفلخ  تام  نا  دعب  مث  مهتیروهمجل  اسیئر 
عم مهبرخ  مایأ  یف  نییزیلکنـالا  نییناـکرمالا و  نیب  هسایـسلا  وفـص  رکعت  هنـس 1227  یف  مث  هینج  نییالم  هثالثب  اـسنارف  نم  اـنایزیول 

عنقت مل  ثیح  مهبرح و  یف  نییواسنرفلل  هدـعاسم  اهناب  هیعدـم  اکرمأل  هنیفـس  اریتلکنا  طبـض  ناک  کـلذ  یف  ببـسلا  نییواـسنرفلا و 
ثالث وحن  امهنیب  کلذ  ماد  هروکذـملا و  هنـسلا  یف  کلذ  ناک  اریتلکنا و  یلع  برحلا  هیناکرمالا  تاـیالولا  تنلعأ  کـلذ  فـالخب 
هعقوب هفورعملا  یه  هدـیدش و  هکرعم  الا  ارحب  نییناکرمالل  اّرب و  زیلکنالل  اـهیف  زوفلا  ناـک  كراـعم  هلمج  نیقیرفلا  نیب  عقو  نینس و 

تبهتنا کلذ  بقع  اهنم و  هتذـخأ  ام  يرخالل  هلود  لک  تدرو  حلـصلا  عقو  مث  امیظع  ازوف  اهب  اولان  نییناکرمالا  ناـف  سناـیلروأوین 
یف اهدهج  هیاغ  تلذب  نوصحلا و  هداشا  هماعلا و  ینابملا  هماقال  ترداب  هیلخادلا و  اهنؤش  تاحالصال  تتفتلا  اهرمأ و  حلاصل  اکرمأ 

هیالو هدحتملا 45  تایالولا  تحبصأ  نا  یلا  میلقا  دعب  امیلقا  اهیلا  مضنت  میلاقالا  تذخأ  هعارزلا و  هعانصلا و  هراجتلا و  قاطن  عیسوت 
ساسکت میلقا  ههج  نم  اکیسکم  هیروهمج  نیب  هروکذملا و  تایالولا  نیب  فالتخالا  عقو  ماع 1263  یف  مث  عبرلا  وحن  تناک  نا  دعب 

یلع مهترـصن  نییناـکرمالا و  زوفب  رمـالا  مت  عقاوم و  هلمج  یف  ناـقیرفلا  كراـعت  نیتلودـلا و  نیب  برح  عوقوب  ـالا  رمـألا  تبی  مل  و 
هنـس 1278 یف  مث  تاهینجلا  نم  نییالم  هثالث  کلذ  لبق  اهل  اوعفد  اـنیروفیلاک و  میلقا  وکیـسکم و  وین  اـهنم  اوصلختـسا  اکیـسکم و 

لاطبا یلع  تممص  هموکحلا  نا  کلذ  یف  ببسلا  ناک  تاونس و  عبرأ  وحن  تماد  یتلا  هروهـشملا  هیلهالا  هیناکرمالا  بورحلا  تراث 
هصاخ و هموکح  اهل  تماقأ  هیکرمالا و  هعماجلا  نع  تلـصفنا  هیبونجلا و  تایروهمجلا  کلذ  یف  اـهتفلاخف  دـالبلا  یف  قیقرلا  هراـجت 

زوف نییبونجلا و  لشفب  رمالا  یهتنا  مث  نییبونجلا  نییلامشلا و  نیب  برحلا  تبشتناف  اهسفنب  تلقتسا  اروتسد و  اماظن و  اهسفنل  تسـسأ 
نم ایسور و  نم  اکسالا  هعطاقم  هدحتملا  تایالولا  ترتشا  هنس 1285  یف  ناک و  امک  رمالا  عجر  قیقرلا و  هراجت  تلطبأ  نییلامشلا و 

هعساولا و هیراجتلا  تاکرـشلا  تسـسأ  هریبکلا و  كونبلا  تماقأف  اهتاعانـص  نیـسحت  اهتراجت و  هیقرت  ریبدت  یف  تذخأ  تقولا  کلذ 
داجیإ یف  اهدهج  اهتقاط و  تلذب  سرادملا و  ترثکأ  هیدیدحلا و  قرطلا  لماعملا و  تأشنأ 
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ملظ نم  ابوک  هریزج  ریرحت  صوصخب  اینابسا  یلع  برحلا  تنلعأ  هنس 1316  یف  مث  يرت  امک  اهتایالو  تحبصأ  یتح  مدقتلا  بابسأ 
ابیرق هریزجلا  هذه  یلع  مالکلا  یف  یتأیس  اهلیصفت  نیینابسالا و 

اکیسکم هیروهمج 

رحب اکیـسکم و  جـیلخ  اقرـش  هدـحتملا و  اکرمأ  کلامم  الامـش  الامیتاوک و  هیروهمج  يداهلا و  طیحملا  ابونج  اهدـحی  اهدودـح .. 
هیبونجلا ههجلا  نم  هقیض  هیلامشلا و  ههجلا  نم  هضیرع  یه  انیروفیلاک و  جیلخ  ابرغ  لیتنالا و 

اهالعأ یتلا  ریلیدروک  لابج  اهنم  هیبرغلا  ههجلا  نم  دـتمی  رتم و  اهعافترا 2300  مظعم  غلبی  هیلاع  هبضه  نع  هرابع  اهیـضارأ  اهلابج .. 
کیتنایت خزرب  دنع  اریثک  لابجلا  هذه  ضفختت  هیناکربلا و  لتبتاکوبوب  لابج  یناکربلا و  ابازیروأ  لبج 

مث یکیتنلتالا  طیحملا  یف  بصی  هدحتملا و  کلامملا  دودح  اهدودح و  نیب  يراجلا  رونلد  دـنارجوید  رهن  اهراهنأ  رهـشأ  اهراهنأ .. 
نفسلا ریسل  نالباق  نارهنلا  انیروفیلاک و  جیلخ  یف  يداهلا  سونایقوالا  یف  بصی  يذلا  ودارولکویر  رهن 

هیئابولا ضارمألا  كانه  رثکت  اذل  قاطت و  هجرد ال  یلا  اّدج  راح  اهؤاوه  لحاوسلا  لابجلا و  حوفس  یلع  هلمتشملا  میلاقالا  اهـسقط .. 
تاعورزملا و ومی  انایحأ  هفافج  رـضی  فاج  هدوربلا  دـیدش  اهؤاوه  هیلاعلا  باضهلا  ءارفـصلا و  یمحلا  اصوصخ  هینفعلا  تاـیمحلا  و 

هیاغ یف  اهیـضارأ  لادتعالا و  هیاغ  یف  اهؤاوه  رتم  یلا 1500  نم 600  اهعافترا  یتلا  لابجلا  تاردـحتم  عافترالا و  هلیلقلا  باـضهلا 
نایحالا بلغأ  یف  دالبلا  هذه  بوانتت  هنوطتسم ؟؟؟ لزالزلا  هباصخلا و 

یف هتس  یبسللا  ددعلا  انویلم و  وحن 12  ناکسلا  نم  اهنطقی  عبرم و  رتم  ولیک  فلأ  وحن 950  اهتحاسم  غلبت  اهناکس ..  ددع  اهتحاسم و 
یف اهومکح  دالبلا و  اذه  اورمعتـسا  نیذلا  نیینابـسالا  يرارذ  مه  نیذـلا  ضیبألا  عونلا  نم  سدـسلا  رادـقم  مهنم  عبرم  رتمولیک  لک 

ذوفنلا هطلسلا و  باحصأ  مه  مهیدیأب و  كالمألا  هراجتلا و  همهملا و  عئانصلا  عاقبلا و  کلت  یف  یحلا  رـصنعلا  مه  رـصعألا و  کلت 
نیذلا نییناکرمالا  دونهلا  نم  فصنلا  رادقم  مهنم  و 
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نیذـلا ال جونزلا  نییـسالملا و  نم  یقابلا  نوعرازم و  مهبلغأ  نأ  ّالا  یقرتلا  بذـهتلا و  ندـمتلا و  هراضحلا و  هرئاد  یف  اولخد  مهبلغأ 
لهجلا هیشحولا و  هلاح  یلع  مهبلغأ  لاز 

لکب مهبهذـم  یف  مهفلاخ  نم  نولماعی  هنوشخلا  ینیدـلا و  بصعتلا  نم  هیاغ  یف  مه  یکیلوتاکلا و  مهبهذـم  مهفراـعم ..  مهتناـید و 
تافارخلا و هبذاکلا و  تالایخلا  مهلوقع  کلمی  هواـبغلا و  لـهجلا و  مهیف  دوسی  رخأـتلا  هیاـغ  یف  مهفراـعم  هلماـعم و  أوسأ  ءاردزا و 

هینابسالا مهتغل  ملعتملا و  بذهتملا  مهیف  لیلقلا 

مئاد و لالتخا  رمتـسم و  زجع  یف  اهتیلام  دالبلا و  هذه  فارطأ  عیمج  یف  اهبانطأ  هبراض  فعـضلا  هقافلا و  رقفلا و  اهنوید ..  اهتیلام و 
هینج نویلم  نویدلا 15  نم  اهیلع  کلذ و  نم  رثکأ  اهتاقفن  هینج و  نییالم  هینامث  وحن  هموکحلا  لخد  غلبی 

ککـسلا هیمومعلا و  قرطلا  هلق  اـهیحاوض و  اـهعوبر و  یف  نمـألا  هلقل  رخأـتلا  هیاـغ  یف  اـهتعارز  اـهتاناویح ..  اـهنداعم و  اـهتعارز و 
واـکاکلا و رکـسلا و  بصق  غمـصلا و  غـبتلا و  نطقلا و  اـهتاعورزم  .اـهیرارب و  یف  هاـیملا  هـلق  هیلهـالا و  بورحلا  هرثـک  هیدـیدحلا و 

نداعملا هریثک  اهلابج  ریرحلا و  دود  هیبرتل  توتلا  رجش  مقبلا و  بشخ  سونبآلا و  بشخ  ریبصلا و  زوملا و  رجش  اهب  رثکی  بلحسلا و 
ههیبش اـهتاناویح  نـآلا و  یلا  كورتم  اـهرثکأ  نأ  ـالا  تیربکلا  يرجحلا و  محفلا  قبیزلا و  ساـحنلا و  هضفلا و  بهذـلا و  اـهنم  یتلا 

هلقلا هیاغ  یف  اهنم  هسینالا  هدحتملا و  تایالولا  تاناویحب 

اهل دراولا  هینج و  نویلم  وحن 14  هیندعملا  هیعارزلا و  اهتالـصاح  نم  رداصلا  همیق  فعـضلا و  هیاغ  یف  اهتراجت  اهتیرحب ..  اهتراجت و 
میدقلا زرطلا  نم  اهلک  رکذت و  هیراجتلا ال  اهتیرحب  لیم و  غلبت 2000  هیدیدحلا  اهککس  هینج و  نییالم  وحن 10  جراخلا  نم 

فلأ وحن 160  یلا  برحلا  تقو  یف  اهـشیج  لاـصیا  اـهنکمی  يدـنج و  فلأ  وحن 30  ملـسلا  یف  هیرکـسعلا  اهدونج  غلبت  اهـشیج .. 
قلطلا هعیرسلا  هحلسألا  ثدحأب  حلسم  بردم  مظنم  اهشیج  يدنج و 

بختنی باّون  سلجم  اهل  هدحاو و  هموکح  فرصت  تحت  هعومجم  هریغـص  هیروهمج  نم 27  هفلؤم  هیدـهاعت  هیروهمج  اهتموکح .. 
هباختنا طونم  خویش  سلجم  یلاهالا و  هءاضعأ 
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ناوضع هیروهمج  لک  نم  نیسلجملا  نیذه  نم  لک  یف  هالولاب و 

هبضه یلع  همئاق  هعساو  هنیدم  یه  وکیـسکم و  اهتمـصاع  اهتیلخاد و  هرادا  یف  هلقتـسم  هیروهمج  یلا 27  هموسقم  یه  اهتامیـسقت .. 
نم سرادـم  هدـع  اهب  ریواصتلا و  شوقنلاب و  هفرخزم  هماـع  هینیأ  تاـناخبتک و  هدـع  اـهب  عقوملا  هلیمج  نیکارب  هلمج  اـهاشغت  هیلاـع 

سفن فلأ  اهناکس 350  هحئار و  اهتراجت  تاتابنلا و  عاونال  عماج  ناتـسب  اهب  عناصم و  لماعم و  هلمج  اهب  نداعملل و  هسردم  اهتلمج 
ددع هناتملا  هناصحلا و  هیاغ  یف  وکیسکم  نم  هیقرـشلا  هیبونجلا  ههجلا  یف  هعقاو  یه  و  هکئالملا ) هنیدم   ) الییوپ هریهـشلا  اهندم  نم  و 

مجانم اصوصخ  اهمجانم  هرثکب  هریهـش  هنیدـم  یه  وتاوج و  اناوج  مث  .هیفزخلا  یناوالا  هعانـص  اهب  رثکت  سفن و  فـالآ  اهیلاهأ 110 
اراجالا و داوج  مث  .اهمجانم  یف  اهانغب  هریهـش  اقباس  تناـک  یتلا  يزوتوپزیزول  ناـس  مث  .نارمعلا  یف  اـهمجانم  لوأ  یه  یتلا  هضفلا 

جیلخ یلع  هیراـجت  ءاـنیم  مـظعأ  یه  زورکاریف و  مـث  .سفن  فـلأ  اهناکـس 100  ددـع  هیراخفلا و  یناوالا  لمعی  هریهـش  هنیدـم  یه 
شیبمک و مث  .روکذـملا  جـیلخلا  یلع  ءانیم  یه  یتلا  وکیبمات  هنیدـم  مث  .ءاوهلا  هئیدر  یه  ابوروأ و  عم  يربک  هقالع  اهل  اکیـسکم و 

هریزج هبـش  یف  اـهلبق  یتلا  عم  یه  ادـیریم و  مث  هرثـکب  هغابـصلا  بشخ  اـهنم  ردـصی  اهمـساب  یمتـسم  جـیلخ  یلع  هعقاو  هنیدـم  یه 
هدـیج یه  وکـسیسنرف و  ناس  یلا  اماناب  نم  هیبهذـلا  نفـسلل  یـسرم  يداهلا و  طـیحملا  یلع  ءاـنیم  یه  و  وکلباـکا ؟؟؟ مث  .ناـطاقوی 

اهریغ يداهلا و  سونایقوالا  یلع  هیراجت  ءانیم  اضیأ  یه  امیلوک و  مث  .ءاوهلا 

امل امیزتنوم و  كاذ  ذا  اهکلم  ناک  اهل و  بمولوک  فوتسیرک  فاشکتسا  لبق  رامعلا  هایح  هزئاح  هکلمملا  هذه  تناک  دق  اهخیرات .. 
هءاسالاب و هناسحا  اولباق  هب و  اوشطب  مهملاس  هدهاعم و  هعم  اورجأ  نا  دـعب  مهءاقل و  نسحأ  مهب و  بحر  هدالب  یلا  نوینابـسالا  مدـق 
اضیأ و هولتق  باذعلا  دشأ  هوقاذأ  نا  دعب  مهیدیأب و  اریسأ  هفلسک  اضیأ  عقو  نیزوماتاوک و  هفلخ  الیتق و  تام  رـسألا و  تحت  هوذخأ 

رمأـب اـهل  اـمکاح  زیتروک  كاذ  ذا  نیعت  هیرجه و  هنـس 928  کلذ  ناک  اهلهأ و  اوعـضخأ  دالبلا و  مومع  یلع  اـمات  ءـالیتسا  اولوتـسا 
هدیدجلا اینابسا  تیمس  تقولا  كاذ  یف  وکیسکم و  هنیدم  یف  هموکحلا  رقم  لعج  ناکلراش و  روطاربمالا 
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مهئارآ و قرفت  اهلهأ و  بزحت  ببـسب  اهتحار  بتـست  مل  دالبلا  نا  الا  هنس 1240  یف  تلقتسا  یتح  نابـسالا  هرطیـس  تحت  لزت  مل  و 
رفظلا ناک  هفینع و  بورح  امهنیب  تماق  هدـحتملا و  تایالولا  نیب  اـهنیب و  فلخلا  عقو  نا  یلا  ینطولا  ناروثلا  تاـبکن  یـساقت  تیقب 

مث هنـس 1262  کلذ  ناک  هینج و  نییالم  هثالث  کلذ  ءاقلت  اهتطعا  تایالو و  هدع  اهنم  تصلختـسا  هدحتملا و  تایالولل  کلذ  دـعب 
فوقول اهبولطمب  ظحت  مل  اهنا  الا  کلذ  لاصحتـسا  لواحت  تذـخأف  هیکلملاب  اهتیروهمج  لادبتـسا  اکیـسکم  تبحأ  هنس 1277  یف 

نوؤش یف  لخادت  ثلاثلا و  نویلبانلا  هصرفلا  زهتنا  کلذ  ءانثأ  یف  نویدلا و  نم  اهیلع  مهلام  مهبلط  اهقیرط و  یف  اهل  نینئادلا  لودـلا 
فورظلا لب  لطی  مل  قافتالا  اذـه  لـبح  نا  ـالا  کیـسکملا  هبراـحم  یلع  اینابـسا  اریتلکنا و  عم  قاـفتالا  کـلذ  عم  زاـح  اکیـسکم و 

یف اهعم  لخد  مث  اهتبراحم  یلع  اّرـصم  نویلوبانلا  یقب  اینابـسا و  اـهتعبت  هلیلق و  هدـم  دـعب  اریتلکنا  تبحـسناف  هعطقب  تضق  هیـسایسلا 
نم هلمج  هیحـضت  همیـسج و  رئاسخ  همیظع و  قاشم  دـبکت  دـعب  هیمهـألا  هلیلق  هیرحب  ناوم  ضعب  ـالا  جـتنت  مل  همیقع  هلیوط  هبراـحم 

اودـقعف دـنانیدرف  قودیـشرالل  هیروطاربمالا  دـیلقت  یلع  مهئاـمظع  هکلمملا و  ءاـسؤر  يأر  لّوع  مث  ءامدـلا  نم  ریثک  هقارا  ءارزولا و 
لبق لیوط  ددرت  دـعب  کلذ و  لوبق  هنم  بلطی  اریفـس  هل  اولـسرأ  کلذ و  یلع  مهرمأ  اومربأ  يأرلا و  اذـه  هباـصا  هیف  اوررق  اـسلجم و 
یف أشن  هظح  ءوسل  هنا  الا  روکذملا  بصنملا  دلقت  رورس و  جاهتبا و  لکب  یلاهالا  اهلباقف  همصاعلا  یلا  هتجوز  عم  رفاس  مهنم و  کلذ 
اذـه يوق  دـالبلل و  يروهمجلا  ماـظنلا  هداـعا  هیکلملا و  هموکحلا  خـسن  دـیری  قباـسلا  هیروـهمجلا  سیئر  هساـئر  تحت  بزح  دـالبلا 

نم صلختلا  یف  اهلود  نم  هدعاسملا  سامتلال  ابوروأ  یلا  هتجوز  لسرأف  کلذ  هبقاع  ءوس  دـنانیدرف  فاخف  هتلوص  تمظع  بزحلا و 
روطاربمـالا نقیت  اـملف  کـلذ  یف  فاعـسا  یندأ  لـنت  مل  اـهنا  ـالا  هیواـبوروالا  لودـلا  باـتعا  یف  اریثک  هتجوز  تعـسف  هطرولا  هذـه 

هناخ هظح  ءوسل  هدم و  هءادعأ  براحی  ماق  هسفن  يوس  دعاسم  هل  قبی  مل  لودلا و  فاعسا  همحر  نم  سئی  بطخلا و  مظع  روکذملا 
یف نجس  روطاربمالا و  یلع  ضبق  هیروهمجلا و  مالعأ  تعفترا  هیروطاربمالا و  تطقس  هئادعأ و  هضبق  یف  اریسأ  هامر  هلاجر و  ضعب 

ناک صاصرلاب و  ایمر  لتقف  هلتق  یلع  اوممص  اریخأ  مث  باذعلا  دشأ  بذع  نجس و  بعصأ 
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ماـمز یلع  ضبق  هیروـهمجلا و  بصنم  یلع  هیروـهمجلل  قباـسلا  سیئرلا  وزاروـج  یلوتـسا  هـیرجه و  هنـس 1284  یف  کلذ  ناـک  و 
هریدـج هثداح  اهب  عقی  مل  نآلا  یلا  خـیراتلا  کـلذ  نم  هیرجه و  هنـس 1289  یه  اهب و  تام  یتلا  هنـسلا  یلا  ایقاب  لزی  مل  ماـکحالا و 

اهیقرت مدع  هکلمملا و  هذه  رخأت  یف  مظعالا  ببسلا  یه  لاوت و  یف  تلاز  یتلا ال  هیلهالا  تاروثلا  يوس  رکذلاب 

ابوک تایروهمج 

یه عبرم و  لیم  اهتحاسم 45000  ـالیم و  یلا 90  نم 27  اهـضرع  الیم و  غلبی 759  اهلوط  اـهلمجأ  هلیتنأ و  لـیبخرأ  رئازج  ربکأ  یه 
هیرحبلا لحاوسلا  یف  الا  بطر  راح  اهؤاوه  انایحأ و  هایملاب  هرومغم  هضفخنم  اهلحاوس  یقرـشلا و  اهبونج  یف  اصوصخ  لابجلا  هریثک 

ویلوی و وینوی و  ویام و  یف  اصوصخ  هنسلا  روهش  بلاغ  هروطمم  یه  هکاتفلا و  ارفـصلا  اصوصخ  تایمحلا  اهب  رثکت  ئدر  اهءاوه  ناف 
هرذلا و زرالا و  واکاکلا و  نبلا و  غبتلا و  رکـسلا و  بصق  اهیف  عرزی  راهنالا  هریثک  عرزلا  هدیج  هبرتلا  هبـصخ  یه  لزالزلا و  اهیف  رثکت 

رـشع ردـق  اهنم  هعورزملا  ضرالا  هنیمثلا و  باـشخالا  نم  هریغ  ربونـصلا و  زرـالا و  سونبـألا و  رجـش  نم  ریثک  اـهتاباغ  یف  نطقلا و 
هیناکرمالا ریاجسلا  فل  رکسلا و  ریرکت  یف  هریبک  هرهش  اهل  هرخأتم و  اهیف  هعانـصلا  نا  الا  همدقتم  اهیف  هعارزلا  طقف و  هریزجلا  ضرأ 

وحن غبتلا و  نم  لطر  نویلم  نیثالث  نم  رثکأ  اهنم  ردص  نط و  نویلم  وحن  نینـسلا  ضعب  یف  اهرکـس  هلغ  تغلب  دق  هریهـشلا و  هدیجلا 
هماعلا هغللا  جونزلا و  نم  مهیقاـب  نیینابـسالا و  نم  مهاـثلث  سفن  وحن 1600000  اهناکس  ددع  هفوفلملا و  ریاکـسلا  نم  انویلم  نیعـست 

هریزجلا و همـصاع  یف  هعماج  هسردـم  هیمومعلا و  سرادـملا  نم  ریثک  اهیف  یکیلوتاکلا و  وه  اهیف  بلاـغلا  بهذـملا  هینابـسالا و  یه 
هیلامـشلا ههجلا  یف  هعقاولا  هنافاه ؟؟؟ هنیدم  اهتمـصاع  نویدـلا و  نم  هینج  نویلم  نیعـست  وحن  اهیلع  هینج و  نییالم  هتـس  وحن  اهلخد 

همهم هیرحب  هناخسرت  هسردم و  اهب  هنیفـس و  فلأ  وحن  عسی  دیج  افرم  اهل  و  همـسن ؟؟؟ وحن 250000  ناکـسلا  نم  اهب  اهنم و  هیبرغلا 
سمر اهسئانک  ضعب  یف  لماعم و  هلمج  اهب  نفسلا و  ءانبل 
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یلع ءانیم  یه  هبوک و  دوجاـیتناس و  هنیدـم  هریزجلا و  یناوم  ربکأ  نم  یه  ازناـتام و  هریهـشلا  اهندـم  نم  اـکرمأ و  فشتکم  بمولک 
اریفریس و لاریمالا  هدایق  تحت  اینابسأ  لوطسأ  نوسماس  لاریمالا  اهب  رمد  ادج  هنیـصح  هنیدم  یه  هریزجلا و  نم  هیقرـشلا  ههجلا  جیلخ 

لخاد هنیدم  یه  بیسن و  رپوتروپ  هنیدم  همـسن و  فلأ  وحن 100  اهناکس  رکـسلا و  نم  هریبک  هیمکل  ردصم  یه  هرخآ و  نع  هقرحأ 
هروکذملا هریزجلا 

اهتذخأ یتلا  انافاه  هنیدم  اهب  اونب  اهب و  اونطوتسا  نیینابـسالا و  نم  هریبک  هلمج  اهیلا  لحر  هریزجلا  هذه  فاشکتـسا  بقع  اهخیرات .. 
مل اـم  هورثلا  نم  تغلب  اـهب و  هراـجتلا  هیرح  تقلطأ  هیرجه  ماع 1234  یف  رهـشأ و  هرـشع  لالتحا  دـعب  مهیلا  اهتدر  مث  مهنم  ارتلکنا 
نع اهتوق  ترصق  اهناف  هنـس 1313  هروثالا  اهدامخا  نم  اینابـسأ  تنکمت  تاروث  هلمج  اهب  تبـش  دـق  هلیتنأ و  رئازج  نم  هریزج  هغلبت 

اینابسا یلع  تزاف  اهدارم و  ققحت  دق  مهدادبتـسا و  مهملظ و  نابـسالا و  روج  نم  هریزجلل  اذاقنا  اهبرحل  اکرمأ  تبدتنا  یتح  اهئافطا 
کلمت تناک  نأ  دعب  اهضرأ  نم  اهرکذ  يوطنا  الصأ و  اکرماب  یش ء  اینابـسال  قبی  مل  ماتلا و  اهلالقتـسا  هریزجلا  تلان  نیبم و  رـصنب 
تمربأ یتلا  طورـشلا  هصالخ  کیلا  وکیروتروب و  هریزج  نع  اینابـسأ  تلزانت  رثکأف و  هیلامـشلا  اکرمأ  فصن  اهلک و  هیبونجلا  اکرمأ 

نع اینابـسأ  درجتت  نأ  ابوک و  هریزج  یف  اهل  هدایـس  قح و  لک  نع  اینابـسأ  یلختت  نأ  یه  اهرازوأ و  برحلا  تعـضو  نأ  دـعب  امهنیب 
رخآ یلا  نورداللا  لیبخرأ  نم  هیناکرمالا  هموکحلا  اـهبختنت  هریزج  نع  کلذـک  هلیتنأ و  رحب  یف  اهتدایـس  تحت  یتلا  رئازجلا  عیمج 

هیرجه هنس 1316  اهماربا  مت  یتلا  طورشلا 

یطسولا اکرمأ  تایروهمج 

خزرب مظعم  هلغاش  یه  هراقلا و  هذه  یف  امهنیب  هلصولا  هیبونجلا و  اکرمأ  هیلامشلا و  اکرمأ  نیب  هطسوتملا  هعطقلا  یه  یطسولا  اکرمأ 
جیلخ الامـش  اکیـسکم و  هیروهمج  ابرغ  ایبمولک و  هیروهمج  اقرـش  يداهلا و  رحبلا  ابونج  اهدـحی  نییرادـملا ..  نیب  هعقاو  اـنایراد و 

یبونجلا اهلحاس  یلع  اصوصخ  نیکاربلا  لابجلا و  هریثک  دالب  یه  عبرم و  رتم  ولیک  اهتحاسم 475  اکیسکملا 
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یه هیلمرلا و  نابتکلا  هیرحبلا و  روخـصلا  رزجلا و  ریثک  طحنم  یلامـشلا  اهلحاس  ایناکرب و  البج  نیتس  وحن  اهب  دجوی  لیق  ام  یلع  لب 
ریثک تاریحب و  هلمج  اهب  هیلامشلا و  لحاوسلا  یف  هحصلاب  رضم  بطر  لابجلا و  یلع  یحص  اهؤاوه  اهنیکارب و  هرثکل  لزالزلا  هریثک 
رجش عرزی و  سونبالا  بشخ  نرملا و  غمصلا  هغابصلا و  بشخ  انیکلا و  بشخ  اهب  رثکی  غبتلا و  نبلا و  اهیف  هبصخ  یه  راهنالا و  نم 

بهذلاک هیسفنلا  نداعملا  نم  هریثک  هلمج  اهب  ریرحلا و  دود  اهقئادح  یف  یبریواکاکلا  لینلا و  رکسلا و  بصق  نم  ریثک  اهب  مسلبلا و 
اهطاطحنال و رکذت  نأ ال  داکتف  اهتاعانـص  امأ  اهنم ..  هرداص  هیناویحلا  هیندـعملا و  هیعارزلا و  اهتالـصاح  رثکأ  ساحنلا و  هضفلا و  و 
نییالم و هثالث  اهیلاهأ  ددـه  و  هریبکلا : ندـملا  یف  لیلق  اهنم  دـجوی  هلیلق  اهفراعم  هینابـسالا و  مهتغل  یکیلوتاـکلا و  اـهیلاهأ  بهذـم 
جونزلا و نیینابـسالا و  يرارذ  نم  ثلثلا  نیدـلوملا و  نییناـکرمالا و  دونهلا  نم  مهاـثلث  رتـم  وـلیکلا  یف  یبسنلا 7  مهددـع  فصن و 
مهـسوفن و یف  لالقتــسالا  هـیرح  تراـص  كاذ  ذا  هـیرجه و  خـیرات 1237  یلا  اـهفاشتکا  نیح  نم  اینابـسأ  دـیب  دـالبلا  هذـه  تماد 

لاومأ فالتا  هدیدع و  حاورأ  هیحضت  هفینع و  تاقشم  دبکت  دعب  مهبورح و  نارین  تلعتشا  مهتاروث و  تجاه  مهتسایس و  تبرطـضا 
هیلهالا رکاسعلا  نم  اهتیامحل  یفکی  ام  اهنم  لک  یف  هریغـص  تاـیروهمج  سمخ  یلا  مهدـالب  تمـسقنا  مهلالقتـسا و  اولاـن  همیـسج 

یتش و تاهج  عم  هیراجت  لامعا  لودـلا و  عم  هیجراخ  تاـقالع  اـهل  اـهب و  هصاـخ  تاسایـس  تاـماظن و  اـضیأ  اـهل  نا  اـمک  همظنملا 
هذه یه  هسمخلا  تایروهمجلا 

عـسوأ یه  عبرم و  رتم  ولیک  فلأ  وحن 125  اهتحاسم  غلبت  اکیـسکم  نم  هیقرـشلا  ههجلا  یف  هعقاو  یه  الامتیاوک و  هیروهمج  .یلوـالا 
ددع يداهلا و  طیحملا  نم  هبیرقلا  لابجلا  تاردحنم  یلع  هلدتعملا  اهمیلاقأ  یف  هلینلا  نبلا و  اهب  عرزی  اهالعأ و  تایروهمجلا و  هذه 

نم برقلاب  رتم  عافترا 1500  یلع  لیمج  لهـس  یف  هعقاو  یه  هدیدجلا و  الامتیاوک  هنیدم  اهتمـصاع  فصن و  نویلم و  وحن  اهناکس 
هیبرغلا ههجلا  نم  ارتمولیک  وحنب 30  هدیدجلا  نع  دعبت  یتلا  همیدقلا  الامتیاوک  امهلزالزب  ابرخ  نیذلا  اوجا  وجیوف و  یناکرب 

ولیک فلأ  وحن 21  اهتحاسم  ارتم  وحن 500  عافترا  یلع  يداهلا  سونایقوالا  یلع  هعقاو  اهلک  یه  روداولـس و  ناس  هیروهمج  .هیناـثلا 
هحاسم هسمخلا  تایروهمجلا  لقأ  یه  عبرم و  رتم 
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یه یتلا  هلینلا  اهتالـصاح  مهأ  لزالزلا و  نیکاربلا و  اـهیف  رثکت  همـسن  فلأ  وحن 700  اهناکـس  ددع  غلبی  ثیح  اناکـس  اهرثکأ  اهنکل 
یلع ناکرب  جفـس  یف  هبـضه  یلع  هعقاو  یه  روداولـس و  ناس  اهتمـصاع  نبلاب و  اهنولدبتـسی  اوراص  یلاـهالا  نکل  اـهریغ  نم  دوجأ 

يدنهلا طیحملا  نم  ارتمولیک  هفاسم 50 

رتمولیک فلأ  اهتحاسم 120  و  ابرغ ..  سارودنوه  جیلخ  اقرـش و  اجراکین  هیروهمج  نیب  هعقاو  یه  .سارودنوه و  هیروهمج  هثلاثلا -
ءالیتسا کلذ  ببس  مهنم و  الاح  أوسا  هسمخلا و  تایروهمجلا  یقاب  نم  امدقت  لقأ  مه  همسن و  فلأ  وحن 400  اهناکس  ددع  عبرم و 

هضفلا و اـصوصخ  داـعملاب  هینغلا  مهیـضارأ  زونکب  عاـفتنالا  قرطب  اـصوصخ  لـهجلا  یلع  مهؤاـقب  مهیلع و  هعاـنقلا  ربـصلا و  هنطلس 
افلأ اهناکس 12  ددع  هدیدجلا و  ایلاجیس  وجتی  هنیدم  اهتمصاع 

ددـع و  عبرم : رتـم  ولیک  فلأ  اـهتحاسم 124  سارودـنوه  اکیراتـسوک و  یتروهمج  نیب  هعقاو  یه  .اوجاراـکین و  هیروـهمج  هعبارلا 
هضفختم ضرأ  یه  هیقرش و  هیناکرب و  هیلبج  ضرأ  یه  هیبرغلا و  هقطنملا  قطانم  هثالث  یلا  همـسقنم  یه  همـسن و  فلأ  اهناکس 375 

یلاهالا هورث  مظعم  نداعملاب و  هینغ  هیلهالا  تاناویحلا  هیبرتل  هحلاـص  هیلاـع  باـضه  یه  یطـسو و  تاـباغلا و  تاعقنتـسملا و  هریثک 
وحن 18 اهناکس  ددع  اهمساب و  هامـسم  هریحب  یلع  هعقاو  یه  اوجانام و  اهتمـصاع  واکاکلا و  هعارز  نداعملا و  جارختـسا  نم  لصاح 

مهیلع نیینابسالا  هرطیس  مایأ  اهنع  اولحر  مهنأ  الا  کلذ  نم  رثکأ  امیدق  اوناک  همسن و  فلأ 

ولیک فلأ  اهتحاسم 54  اوجاراکین  ایبمولوک و  یتروهمج  نیب  یطـسولا  اکرمأ  یقرـش  هعقاو  یه  و  اکیراتـسوک ..  هیروهمج  هسماخلا 
هناف اهرـشع  فصن  رادـقم  تاباغلا  اهـضرأ  یـشغت  هینیکارب و  لاـبج  هلـسلس  اـهقرتخی  همـسن و  فلأ  اهناکـس 275  ددـع  عبرم و  رتـم 
ناف نبلا  صخألا  یلع  هرذلا و  واکاکلا و  هلینلا و  رکـسلا و  بصق  غبتلا و  تبنت  هقباسلا  تایروهمجلا  هیقبک  یه  هعارزلل و  صـصخم 

همسن فلأ  وحن 12  اهنکسی  يزوج  ناس  اهتمصاع  اهب و  ابیرق  هفاشتکا  رهظ  يذلا  بهذلا  جارختسا  نع  یتح  یلاهالا  تلغـش  هتعارز 
ارتم عافترا 1290  یلع  هیروهمجلا  طسو  یف  هعقاو  هنیدم  یه  و 
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هیبونجلا اکرمأ 

ابیرقت اهقرش  اهطسو و  لغشت  ثیح  هیبونجلا  اکرمأ  کلامم  عیمج  مظعأ  یه  لیزاربلا ..  هیروهمج 

ابرغ یکیتنلتـالا و  سوناـیقوالا  اقرــش  هناـیوج و  ـالیوزنف و  الامــش  يوـجارا و  يوجاراـب و  اـتیروهمج  اـبونج  اهدــحی  اهدودــح .. 
لیزاربلل همخاتم  یلیش  ادع  ام  هیبونجلا  اکرمأ  کلامم  نأ  دیدحتلا  اذه  نم  ملع  هغیتنجرأ و  ایفیلوب و  ریب و  ایبمولوک و  تایروهمج 

لابج ضعب  عرفتی  اهنم  وصن و  اهبسأ  هرایس  لابج  اهرهـشأ  عافترالا  هلیلق  لابج  لسالـس  هدع  اهب  دتمت  اهلوهـس ..  اهباضه و  اهلابج و 
لصف یف  هلحاق  هیلمر  هریبک  باضه  هدع  اهطسوتی  هبصخ و  هعساو  ناید  اهعطاقی و  تاباغلا و  اهعیمج  یـشغی  دالبلا  لخاد  وحن  دتمت 

جورملا لماخمب  هزرطملا  ایندلا  لوهس  لمجأ  یه  هعـساو  لوهـس  دتمت  نوزامالا  رهن  ضوح  یف  يأ  یقرـشلا  اهلامـش  یف  فیـصلا و 
یلع اهراجشأ  فافتلا  هدش  نم  یتلا  اهنم  هفیثکلا  اصوصخ  طسوألا  رهنلا  اهقرتخی  یتلا  تاعقنتسملا  تاذ  تاباغلاب  هاشغملا  وأ  هیهازلا 

مل ثیح  ءارذعلا  تاباغلاب  اهومس  اذل  اهیلا و  لوصولا  هنکمی  سمشلا  عاعـش  یتح و ال  اهقیرط  قارتخا  اهـشوحو  یلع  رـسعی  اهـضعب 
دحأ مدق  اهأطی 

هدـع هب  طلتخی  ایندـلا و  راهنأ  عسوأ  وه  الیم و  نم 3550  اوحن  هلوط  غلبی  يذـلا  نوزامالا  رهن  اهرهـشأ  ادـج و  هریثک  یه  اهراهنأ .. 
نتناکوت و وجنـسکیا و  سویابوت و  هریدام و  سدروب و  لایک و  وأ  رهنأ  لامـشلا و  نم  اـبورای  اورجنویر و  ارهن  اـهمظعأ  اـهنم و  رهنأ 

هیبونجلا ههجلا  یف  نایرجی  ناریبک  نارهن  امه  ياوجاراب و  انارابا و  رهن  یقرشلا و  نم  وکسیسنرف  ناسرهن  نیمیلا و  نم  وجنازج 

رطقلا هحاسم  ردقب  عبرم  رتم  ولیک  فلأ  هئامثالث  نییالم و  هینامث  اهحطـسم  غلبی  ثیح  هیبونجلا  اکرمأ  کلامم  عسوأ  یه  اهتحاسم .. 
يرارذ مه  نیذـلا  ضیبالا  سنجلا  نم  سفنـألا  نم  اـنویلم  وحن 16  اهناکـس  هرم و  رـشع  هسمخ  وحن  هلابج و  هیراحـصب و  يرـصملا 

دوسالا سنجلا  نم  نوشیعتملا و  نییوابوروالا  رجاهم و  دالبلل و  نیرمعتسملا  نییلاغتروبلا 
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ریثـک باـضهلا  لاـبجلا و  یلع  اـهؤاوه  نویکرمـالا و  دونهلا  مه  رمحـالا و  سنجلا  نم  نوررحملا و  نویقیرفـالا  جوـنزلا  مه  نیذـلا 
هلاتقلا هیوارفصلا  یمحلا  راشتنا  هیف  بلغی  هحصل  ابرضم  هءادرلا  هیاغ  یف  بطر  راح  نوزامالا  لوهس  لحاوسلا و  یف  لادتعالا و 

هشهدملا اهعرازم  هرثک  اهیضارأ و  هعـسل  اهنا  الا  هیاصخلا  هیاغ  یف  اهعرازم  هدوجلا و  هیاغ  یف  اهیـضارأ  هیعیبطلا ..  اهتاتابن  اهتعارز و 
يواسی ردق  ام  یلع  ثیح  نبلا  اهلیصاحم  نسحأ  نم  اهردق و  اهردقت  مل  اهل و  یغبنی  امک  اهتمدخب  مایقلل  ناکسلا  يدایا  فت ؟؟؟ مل 
بـصق ناخدلا و  مث  مارج  ولیک  نویلم  فالآ  هعبرأ  وحنب  هلـصاح  ردق  ایونـس و  کلامملا  مومع  یف  کلهتـسملا  نبلا  رادـقم  فصن 

نیتلا يدنهلا و  زوجلا  نومیللا و  لاغتربلاک و  هکاوفلا  راجشأ  عیمج  اهب  كوشتواکلا و  واکاکلا و  هرذلا و  زرالا و  نطقلا و  رکسلا و 
هیرطع هیبط و  تاتابن  هدع  هغابصلا و  بشخ  سونبالا و  انیکلا و  بشخ  اهب  دجوی  محشلا و  رجش  هطشقلا و  رجش  و 

یلع دـیدحلا و  هضفلا و  بهذـلا و  اهنم  اصوصخ  اهعاونأ  عیمج  یلع  يوتحت  ثیح  اهنداعم  یف  هیکرمالا  کـلامملا  ینغأ  نم  یه  و 
اهانغل هلداعم  ریغ  جارختـسالا  هبـسن  نأ  الا  همهملا  نداعملا  نم  کلذ  ریغ  توقاـیلا و  ساـملالاک و  همیرکلا  راـجحالا  محاـنم  رهـشأ 

اهترثک نداعملا و  کلتب 

همدخل یلاهالا  تافتلا  کلذ  یف  ببسلا  نأ  الا  ادج  هرخأتم  دعت  لب  هلومأملا  هجردلا  هغلاب  تسیل  اهیف  هعانصلا  اهتراجت ..  اهتعانص و 
احالـص هحالملل  اهتیحالـص  اهراهنأ و  هرثک  نا  عم  رکذـت  داکت ال  هیلخادـلا  اهتراجت  اذـک  اهنداعم و  جارختـسا  اهتعارز و  ضرالا و 
اهتادراو همیق  هینج و  نویلم  وحن 40  ایونـس  اهتارداص  همیق  غلبت  ثیح  ماری  امکف  هیجراخلا  اهتراجت  امأ  کلذ  فالخ  یـضتقی  ایفاک 

رثکأ یف  هدـهمم  هیمومعلا  اـهقرط  کـلاسم  وتولاـنوط و  فلأ  نم 130  رثکأ  هیراـخبلا  هیعارـشلا و  اهنفـس  لومحم  اـنویلم و  وحن 30 
وحن نآلا  لوطلا  نم  هغلابلا  هیدـیدحلا  ککـسلا  تدـم  اهتاهج  رثکأ  یف  نفـسلا و  ریـسل  هدعتـسم  اـهراهنأ  عمیج  هکلمملا و  تاـهج 

کلذ قیرط  یف  هیقاب  هرثع  تلاز  هیلخادلا ال  تابارطضالا  لقالقلا و  نا  الا  هرمتسم  اهیف  مدقتلا  یقرتلا و  تاکرح  لیم و   3000

اهنکل هیافکلا  یف  هلثامملا  هجرد  غلبت  مل  هرخأتم  اهفراعم  اهتغل ..  اهتناید و  اهفراعم و 
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اهیلاهأ هغل  اهب و  اهمیمعت  فراعملا و  رـشنل  هفورـصم  اـمئاد  هیاـنعلا  کـلذ  عم  همدـقتم و  دـعت  اـهل  هرواـجملا  تاـیروهمجلل  هبـسنلاب 
هنایدـلا هیلـصالا و  مهتغلب  نوملکتی  نولازی  نوشحوتملا ال  اهدونه  ضعب  هیروهمجلا و  یلاهأ  ملکتی  اـهب  هیلاـغتروبلا و  یه  هیمـسرلا 
نایدالا هیرح  نا  الا  مانـصالا  ناثوالا و  هدابع  یلع  اولاز  اهتاباغ ال  یف  نونطاقلا  نوشحوتملا  دونهلا  کـیلوتاکلا و  یه  اـهب  هرـشتنملا 

امامت هقلطم 

نویلم وحن 23  هموکحلا  داریا  غلبی  ثیح  هدـشب  هبانطأ  براض  اهب  رـسعلا  يوصقلا و  هجردـلا  غلاب  اهتیلام  لالتخا  اهنوید ..  اـهتیلام و 
نییوابوروألا نم  نییلاملل  نویدلا  هذه  لج  هینج و  نویلم  وحن 120  نویدلا  نم  اهیلع  تاهینجلا و  نم  نویلم  وحن 26  اهتاقفن  هینج و 

هیدـهاعت هیروتـسد  هیروـهمج  تراـص  مث  هیلاـغتروبلا  هیکوـلملا  هلئاـعلا  نم  کـلم  اـهمکحی  هیروتـسد  هیکلم  اـهتموکح  تناـک  و  .. 
خویش سلجم  باون و  سلجم  اهل  تاونس و  عبرأ  هدمل  بعشلا  نم  بختنم  دحاو  سیئر  اهمکحی 

هلاصیإ اهنکمی  قدانبلا و  ثدحاب  هحلـسملا  هبردـملا  همظنملا  دونجلا  نم  افلأ  ملسلا 29  تقو  اهـشیج  ددع  غلبی  اهتیرحب ..  اهـشیج و 
میدقلا زرطلا  نم  هنفس  نأ  الا  هثلاثلا  هجردلا  نم  ریغص  یبرح  لوطسأ  اهدنع  يدنج و  فلأ  وحن 70  یلا  برحلا  تقو 

مظعأ ربکأ و  نم  هلیمج  ءاـنیم  یه  وریناـج و  دویر  هنیدـم  اهتمـصاع  هلقتـسم و  هیـالو  یلا 21  هیروهمجلا  هذـه  مسقنت  اهتامیـسقت .. 
نبلا و نم  رفاو  رادـقم  اـهنم  ردـصی  هعماـج و  هسردـم  اـهب  عقوم  فطلأ  یف  یکیتنلتـالا  طـیحملا  یلع  هعقاو  هیبونجلا  اـکرمأ  نئادـم 

هنیدم یه  روداولـس و  هنیدم  اهندـم  رهـشأ  نم  همـسن و  فلا  اهناکـس 600  ددـع  کلامملا و  رثکأ  عم  هیراجت  هقالع  اـهل  لـالغألا و 
ءانیم اضیأ  یه  كوبمانرب و  هنیدم  مث  سفن  فلأ  اهیلاهأ 200  ددع  غبتلا و  نبلا و  رکسلا و  اهنم  ردصی  همهم  ءانیم  هلیمج و  هنیـصح 

ناتنیدـم امه  اراب و  ابیهارب و  اتنیدـم  مث  همـسن  فلأ  ناکـسلا 200  نم  اهب  ریاجـسلا و  رکـسلا و  نطقلا و  اهنم  ردـصی  همیظع  هیراجت 
تاذ بونجلا  یـصقأ  یف  ءانیم  یه  لوسود و  دـنارجوید  ءانیم  مث  بشخلا  كوشتواکلا و  امهنم  ردـصی  دالبلا  یلامـش  یف  ناتیراجت 

هنیدم رغث  یه  نبلا و  عاونأ  دوجأ  اهنم  ردصی  یتلا  سوتناس  ءانیم  مث  هرفاو  تایمکب  دولجلا  اهنم  ردصی  همهم  هراجت 
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اهتبرت هبوصخب  هریهشلا  لوپ  ناس 

هیمهأ لنت  مل  اهنأ  الا  هیلاـغوتربلا  هموکحلا  یلا  اهحرـش  مدـق  یلاـغترب و  لـجر  اهفـشتکا  هیرجه  هنـس 906  یف  تفـشتکا  اهخیرات .. 
همیظع و هروث  اهب  تلـصح  هنس 1308  یف  مث  تلقتـسا  خیراتلا  کلذ  یف  هنـس 1238 و  یلا  مهدیب  لزت  مل  هدم و  دعب  الا  رامعتـسالا 

هروثلا رکذـت  اهب  هروث  رهـشأ  اهتاروث و  تماد  لب  کلذ  عم  اهب  هحارلا  بتتـست  مل  اهنأ  ـالا  هیروهمجلاـب  هیروطاربمـألا  اـهب  تلدبتـسا 
هدارمب زفی  مل  هنأ  الا  دالبلا  یلا  يروطاربمألا  مکحلا  هداعا  کلذب  الواحم  لوطـسالاب  دبتـسا  طابـضلا و  رابک  دـحأ  ماق  نیح  هیرحبلا 

نآلا یلا  کلذ  یلع  لزت  مل  هیبرح و  عئاقو  هدع  دعب  هیروهمجلا  هموکحلا  هیلع  تبلغت  هاعسم و  باخ  لب 

هدحتملا ایبمولک  کلامم 

طخ هیروهمج  ابونج  الیوزنف و  هیروهمج  اقرش  لیتنالا و  رحب  الامش  اهدحی  هیبونجلا و  اکرمأ  برغ  لامـش  یف  هعقاو  یه  اهدودح .. 
یطسولا اکرمأ  يداهلا و  سونایقوألا  ابرغ  ءاوتسالا و 

هیقرشلا هیلامشلا  اهتاهج  یف  دتمی  هکلمملا و  نم  هیبرغلا  ههجلا  یف  بونجلا  وحن  هدتمم  یه  دنآلا و  لابج  قحاول  نم  اهلابح  اهلابج .. 
انیلدام لهس  یعدی  لهس  اراماین و  دنوک  هبضهب  هریهش  هبضه  دجوت  دنآلا  لابج  نیب  ترم و  ناس  لبج 

عباوت نم  وه  يذلا  اکوک  رهن  مث  لیتنالا  رحب  یف  ههایم  بصت  يذلا  انیلدـجم  رهن  اهرهـشأ  تاریهنلا و  راهنالا و  هریثک  یه  اهراهنأ .. 
نوزامالا و یف  بصی  مث  لیزاربلا  وحن  اقرش  ریـسی  وه  هکلمملا و  هذه  لابج  نم  رداصلا  ورجنویر  رهن  مث  هیف  بصی  روکذملا و  رهنلا 

باضهلا یلالعلا و  یف  لدتعم  تاعقبتسملا و  تاذ  لوهسلا  یف  ئدر  وه  هیئاوتسالا و  قطانملا  ءاوهک  ادج  راح  اهؤاوه 

وحن اهناکس  ددع  رتم و  ولیک  وحن 1300000  اهتحاسم  غلبت  اهناکس ..  اهتحاسم و 
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نوینابسأ مهبلغأ  نا  الا  هقباسلا  تایروهمجلا  سانجأ  نم  نییالم  هعبرأ 

هیلک هیئادـتبا و  سرادـم  هلمج  اهب  أشنأ  اتافتلا و  تزاح  اثیدـح  اهنا  الا  رکذـت  اقباس ال  اـهفراعم  تناـک  اـهتغل ..  اـهتناید و  اـهفراعم و 
هیلاغتروبلا یه  اهب  هرشتمملا  هغللا  کیلوتاکلا و  اهب  هماعلا  هنایدلا  عئانصلا و  مولعلل و 

بـشخ سونبالا و  بشخ  كوشتواـکلا و  نبلا و  اـنیکلا و  هیعارزلا  اهتالـصاح  نم  اـهنداعم ..  اـهتاناویح و  اـهتراجت و  اهتالـصاح و 
.هسیفنلا باشخالا  نم  کلذ  وحن  هغابصلا و 

دـهفلا و رمنلا و  دـسالا و  هیـشحولا  اهتاناویح  نم  .لورتبلا و  تیز  همیرکلا و  راجحالا  ساـحنلا و  هضفلا و  بهذـلا و  اـهنداعم  نم  و 
یلع مهبابکنا  اهنع و  یلاهالا  تافتلال  رخأتلا  هیاـغ  یف  اهعئانـص  اـهوحن و  لـیخلا و  منغلا و  رقبلا و  رهلا و  هیـسنالا  نم  کـلذ و  وحن 

هجرختـسملا نداعملا  بلغأ  كوشتواکلا و  نبلا و  اهنم  ردصی  کلذک و  اهتراجت  اهنداعم و  جارختـسا  اهتعارز و  یـضارالا و  همدخ 
هیدیدحلا ککسلا  نم  لیم  وحن 1700  نآلا  اهب  تاهینجلا و  نم  نییالم  هتس  وحنب  اهدراو  عم  اهرداص  همیق  تردق  اهنم و 

هیدـهاعت هیروهمج  اهتموکح  کلذـک و  اهتاقفن  ایونـس و  تاهینجلا  نم  نییـالم  هثـالث  نع  دـیزی  ـال  اـهداریا  اـهتموکح ..  اـهتیلام و 
خویـش و سلجم  باون و  سلجم  ناسلجم  تاـیروهمجلا  هیقبک  اـهل  هیلخادـلا و  اـهتراداب  هلقتـسم  تاـیالو  عست  نم  هفلؤم  هیروتـسد 

عیدب یکلف  دصرم  هعماج و  هسردـم  اهب  ءاوهلا و  هدـیج  هکلمملا  نم  هطـسوتم  هطقن  یف  هعقاو  هریبک  هنیدـم  یه  اتوجوب و  اهتمـصاع 
یه والبوتروب و  هنیدم  همهم و  هیراجت  ءانیم  یه  نیجاتراک و  هنیدم  اهندـم  رهـشأ  نم  همـسن و  فلأ  وحن 120  اهناکـس  ددع  ادج و 
یلع هعقاو  ءانیم  یه  اماناب و  مث  اکوک  رهن  عیبانی  دنع  هعقاو  یه  یتلا  نایاپوپ  هنیدم  ءاوهلا و  همیخ  اهنا و  الا  همهم  هیراجت  ءانیم  اضیأ 

عئاضبلا لقنت  امهنیب  هلیتنأ و  رحب  یلع  اهؤانیم  یتلا  نولوک  عم  هیدیدح  هکسب  هلصتم  یه  ؤلؤللا و  اهئانیم  یف  داصی  يداهلا و  طیحملا 
هعرت رفح  یف  عرـش  سبـسل  يد  دـنانیدرف  ناک  دـق  اهریغ و  دـنهلا و  نیـصلا و  هدـحتملا و  تایالولا  ابوروأ و  نم  هدراولا  هرداصلا و 

ببـسلا وه  ام  ردی  مل  متت و  مل  نآلا  یلا  اهنا  الا  یکیتنلتالا  يداهلا و  نیطیحملا  نیب  هلـصو  نوکتل  نولوک  نیب  اهنیب و  هریهـشلا  اماناب 
ریخأتلا یف 
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هموکحلا هعاط  اـصع  اـهیلاهأ  قش  هنـس 1225  یف  هیکلملا و  هرادـالا  اـهیف  اولعج  نوینابـسالا و  اهرمعتـسا  اـهفاشتکا  دـعب  اـهخیرات .. 
یلع مهرـصن  یلاهالا و  هبلغب  رمـالا  یهتنا  هنـس و  وـحن 32  اـمهنیب  برحلا  ماد  نیقیرفلا و  نیب  هیبرحلا  تاروـثلا  تجاـه  هینابـسالا و 

لالقتسالا تلان  نیینابسالا و 

الیوزنف هیروهمج 

هیزیلکنالا و انایوغ  هرمعتسم  اقرش  هلیتنأ و  رحب  الامش  اهدحی  هیبونجلا  اکرمأ  نم  هیلامـشلا  ههجلا  یف  هعقاو  هیروهمج  یه  اهدودح .. 
لابج هیقرـشلا  تاهجلا  یف  دـنآلا و  لابج  نم  ضعب  هیبرغلا  هیبونجلا  اهفارطأ  یف  دـجوی  لیزاربلا و  هیروهمج  ابونج  اـیبمولوک و  اـبرغ 

کینروأ رهن  اهراهنأ  رهـشأ  هدـیدع و  لوادـج  تاریحب و  اـهب  هیدوأ و  لوهـس و  اـهعطاقت  هریثک  يرخأ  لاـبج  اـهیف  دـجوی  اـنایوغ و 
ادـج و ئدر  اهلحاوس  ءاوه  هنـسلا و  لوصف  رثکأ  یف  اهیف  رحلا  بلغی  لیتنالا و  رحب  یف  بصی  مث  قرـشلا  یلا  برغلا  نم  اهب  يراجلا 

فلأ هئامـسمخ  نانویلم و  اهیلاهأ  ددع  رتم و  ولیک  وحنب 1300000  اهتحاسم  ردـقت  وینوی و  ویام و  لیربا و  روهـش  یف  اهراطمأ  رثکت 
بـصق اهب  عرزی  هعـسلا  هباصخلا و  هیاغ  یف  اهیـضارأ  نیدلوملا و  دـیبعلا و  دونهلا و  نم  مهیقاب  نیینابـسالا و  ضیبلا  نم  مهثلث  همـسن 
بـشخ رجـش  غمـصلا و  رجـش  زوملا و  رجـش  اهراجـشأ  نم  انیکلا و  لینلا و  نطقلا و  حمقلا و  غبتلا و  هرذـلا و  لیجرانلا و  رکـسلا و 

نمف اهب  هریثک  هیکرمالا  تاناویحلا  عیمج  ناف  هریثک  یه  اـهتاناویح ..  نبلا و  اهتالـصاح  مظعأ  هیبطلا و  ریقاـقعلا  نم  ریثک  هغابـصلا و 
لاغبلا و لیخلا و  زعملا و  منغلا و  رقبلا و  هیلهالا  نم  تابابدـلا و  تاـفاحزلا و  فحالـسلا و  رویطلا و  دورقلا و  يراوضلا و  اـهب  هیربلا 
هل بهذـلا و  اهنم  ادـج  هریثک  اهنداعم  نییالم و  هینامث  وحن  ریزانخلا  منغلا و  نم  نییالم و  هعـست  وحن  رقبلا  فنـص  نم  اـهب  ریمحلا و 

تیز يرجحلا و  محفلا  ریدصقلا و  صاصرلا و  اهنم  ایونس و  هینج  فلأ  هئامتسب  اهنم  دحاو  مجنم  جرختـسم  همیق  تغلب  مجانم  هلمج 
ؤـلؤللا و نم  ریثـک  اـتیرغرم  هریزج  یه  یتـلا  اـهرئازج  ربـکأ  نم  داطـصی  هیواـمیکلا و  راـجحالا  تـفزلا و  تیربـکلا و  و  لورنبلا ؟؟؟

هذخآ اهنا  الا  هیمهالا  هلیلق  تناک  نا  اهتراجت و 
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نییالم هثالث  وحن  اهتادراو  نییالم و  هعبرأ  وحن  اهتارداص  غلبت  غبتلا و  بهذـلا و  اکاکلا و  نبلا و  اـهنم  ردـصیف  هداـیزلا  یقرتلا و  یف 
اهب دـجوی  هدـیعب و  هفاسم  یلا  اهقرتخی  يذـلا  کینروالا  رهن  یف  ریـست  نفـسلا  ناف  اـمأ  اـهتناید و  اـهتاغل و  اـهفراعم و  اـهقرط و  هینج 
عم کلذک  اهفراعم  طاطحنالا و  نم  هیاغ  یف  اهعئانص  هیرحبلا و  یناوملا  همهملا و  اهندم  بلغأ  نیب  لیصوتلل  هیفاک  هیدیدح  ککس 
اهب نایدالا  هیرح  اضیأ و  هموکحلا  بهذـم  وه  يذـلا  یکیلوتاکلا  مهبهذـم  هینابـسالا و  اهلهأ  بلاـغ  هغل  يراـبجا و  اـهیف  میلعتلا  نا 
نم بکرتی  باون  سلجم  اهل  نینس و  تس  هبصنم  مودی  سیئر  اهمکحی  هیروتسد  هیروهمج  اهتموکح  اهتیلام ..  اهتموکح و  هقلطم .. 

اهتاقفن فصن و  نینویلم و  وحن  ایونـس  غلبی  اـهلخد  ماـظتنالا و  نم  هبیرق  اـهتیلام  اوضع و  نم 24  فلؤم  خویـش  سلجم  اوـضع و   52
هیبونجلا و اکرمأ  ندـم  فارطأ  نم  هلیمج  هنیدـم  یه  ساکارک و  اهتمـصاع  تایروهمج و  هینامث  نم  هفلؤم  یه  کـلذ و  نم  برقت 

اریوجال هنیدم  مث  سفن  فلأ  اهیلاهأ 80  ددع  ارتم و  عافترا 675  یف  رمحـالا  رحبلا  نم  ارتمولیک  دعب 20  یلع  هعقاو  هراجت  اهعـسوأ 
ءانیم یه  اناموک و  هنیدـم  مث  ئدر  اهأفرم  نا  الا  هیعارزلا  دالبلا  لصاوح  رثکأ  ردـصی  اـهنم  هروکذـملا و  ساـکاراک  ءاـنیم  یه  یتلا 

اهمـساب و نبیمـسملا  جیلخلا  هریحبلا و  نیب  لصوملا  زاغوبلا  یلع  هعقاو  ءانیم  یه  وبییاک و  ارام  مث  ءاوهلا  أفرملا و  هدـیج  اهنکل  اضیأ 
کینروالا رهن  یلع  راقیلوب  مث  هدیریم  وللباکوتروپ و  ایسنالاف و  مث  لقاعملا  هیوق  نوصحلا  همکحم  ناقتالا  ماکحالا و  هیاغ  یف  یه 

هیرجه و هنس 1163  یلا  دیدح  نم  دی  هظف و  هسایسب  نوینابسالا  اهمکح  هلیلق و  هدمب  اهفاشتکا  دعب  دالبلا  هذه  ترمعتسا  اهخیرات .. 
مهتیرح و تقلطنا  اهب  هنـس 1237 و  یلا  ایناث  مهدعقأ  زجعلا  نا  الا  هیلهالا  تاروثلا  نارین  تماق  هدشأ  ملطلا  هدـح و  بطخلا  غلب  امل 

ناودعلا فیس  لس ؟؟؟ ارتلکنا  تبحأ  هنس 1313  یف  هیلهالا و  تاروثلب  هبولسم  تلاز  هحارلا ال  نا  الا  مهرمأب  اولقتسا  مهتینمأ و  اولان 
میکحتلل سلجم  دقعی  يدعتلا  ران  تفطأ  هدحتملا و  تایالولا  اهدص  یف  تماقف  هیهاو  بابسأب  اهیلع 
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ءاوتسالا طخ  هیروهمج 

اهولعی یتلا  هیناکربلا  لابجلاب  هرومعم  هیبرغلا  اهتاهج  و  ایبمولوک ..  الامش  يداهلا و  سونایقوالا  اقرـش  وریب و  هیروهمج  ابونج  اهدحی 
اهعم رذعتی  هجرد  یلا  هرارحلا  هدیدش  اهطوطش  هبصخلا و  هعـساولا  لوهـسلاب  هرومعم  هیقرـشلا  اهتاهج  نا  امک  ادقتم  اناکرب  وحن 16 

نم برقی  اهناکـس  ددـع  عبرم و  رتـم  وـلیک  فـلأ  وحن 400  اـهتحاسم  غلبت  و  هحـصلا ..  هدـیج  ءاوـهلا  هفیطنق  اـهباضه  اـمأ  هماـقالا و 
نبلا یه  هیضرالا  مهتالوصحم  رهشأ  هینابسالا و  مهتغل  یکیلوتاکلا و  مهبهذم  هقباسلا و  تایروهمجلا  ناکـس  سانجأ  نم  نینویلملا 

سرادـملا دوجول  الـصأ و ال  اهب  هیملعلا  نونفلل  مدـقتلا  یف  رثأ  کلذ و ال  ریغ  یتابنلا و  جاعلا  كوشتواکلا و  انیکلا و  واـکاکلا و  و 
ماظنلا هدـیحو  هیروتـسد  هیروهمج  اهتموکح  اضیأ و  اهعئانـصک  طاطحنالا  هیاـغ  یف  اـهتراجت  هریبکلا و  اهندـم  یف  یتح  اـهب  هیلاـعلا 
هنیدم یه  وتیک و  هنیدم  اهتمـصاع  هینج و  نویلم  وحن  اهلخد  هلتخم و  اهتیلام  اهقباوسک و  اضیأ  ناسلجم  اهل  دـحاو و  سیئر  اهمکحی 

نیکاربلاب و هفشتکم ؟؟؟ ابیرقت  یه  اشنشیپ و  ناکرب  حفـس  یف  هدنا  لابج  یف  رتم  فالآ  هثالث  عافترا  یلع  ءاوتـسالا  طخ  برق  هعقاو 
نم یه  لیک و  ایوج  هنیدم  هریهـشلا  اهندم  نم  همـسن و  فلأ  وحن 90  اهناکـس  ددع  ءاوهلا و  هدیج  اهنا  الا  لزالزلا  اهبوانت  امئاد  اذـل 

هریزجلا هذـه  یبرغ  یف  هکلمملا و  لخاد  یف  امه  امابویر و  اسینوک و  اهنم  يداهلا و  طیحملا  یطاـش ء  یلع  هعقاولا  هلیمجلا  یناوملا 
هریزجلا هذهل  هعبات  یه  فحالسلا و  نم  ریثک  اهب  رشتنی  هیناکرب  ءادرج  هلحاق  ضرأ  تاذ  یه  سوجابالاج و  رئازج 

وریب هیروهمج 

یه و  ءاوتسالا ..  طخ  هیروهمج  الامش  يداهلا و  طیحملا  ابرغ  ایفیلوب و  هیروهمج  لیزاربلا و  اقرـش  یلیـش و  هیروهمج  ابونج  اهدحی 
رهن روهشملا و  نوزامالا  رهن  اهلابج  نم  عبنی  سدنالا و  لابج  هیبرغلا  اهتهج  قرتخت  راهنالا  هریثک  لابجلا  هریثک  دالب 
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صخأ ادج و  هلمهم  هعارزلا  هباصخلا و  هلیلق  اهیضارأ  اکاکتیت و  هریحب  فرعت  هریحب  اهب  نوزامالا و  رهن  یف  بصی  يذلا  كامیر  وبا 
هبـش هلامال  همـسا  بیرغ  ناویح  اهب  مانغالا و  اهنم  هریثک  اهتاناویح  کلذ و  ریغ  زرالا و  رکـسلا و  بصق  اکاکلا و  نبلا و  اـهتاعورزم 

دورابلا و حـلم  قبئزلا و  ساحنلا و  بهذـلا و  هضفلا و  اهنم  هرفاو  نداعم  اضیأ  اهب  هراجتلا و  قوس  یف  هیلاع  هتمیق  هفوصل  رقبلاب  لـیلق 
هیمکب هتدوجب  ریهـشلا  وناوفلا  دامـس  اهنم  ردـصی  هینج و  نویلم  بیرق 320  نمز  یلا  اـهمجانم  نم  هجرختـسملا  هضفلا  همیق  تردـق 
هینامث وحن  اهنم  رداصلا  همیق  فاوسـالا و  دولجلا و  نداـعملا و  هیعارزلا و  اهتالـصاح  بلغأ  اـهنم  ردـصی  اذـک  اـبوروأ و  یلا  همیظع 

نم همـسن  نییالم  هثـالث  نم  رثکأ  اهناکـس  عبرم و  رتمولیک   1200 اـهتحاسم 000 ، غلبت  نییـالم و  هسمخ  وحن  دراولا  هینج و  نییـالم 
هریبکلا و ندملا  یف  حاجن  ضعب  هزئاح  اهنداعم  یکیلوتاکلا و  بهذملا  اهنید  هینابسالا و  اهتغل  هقباسلا و  تایروهمجلا  ناکس  سنج 
اهتیلام و هعفترملا  عاقبلا  یف  لدـتعم  دـیج  طوطـشلا و  لوهـسلا و  یف  راـح  اـهؤاوه  هیدـیدحلا و  ککـسلا  نم  لـیم  وحن 2500  اـهب 
تاهینجلا و نم  انویلم  وحن 50  نویدلا  نم  اهیلع  کلذ و  نم  برقت  اهتاقفن  تاهینجلا و  نم  انویلم  ایونس 13  اهلخد  غلبی  اهتموکح .. 

دحاو مکاح  اهسأری ؟؟؟ ماظنلا  هدحوم  هیروهمج  اهتموکح 

لوطسأ اهل  لتاقم و  فلأ  وحن 70  یلا  برحلا  یف  هلاصیإ  اهنکمی  يدنج و  فلأ  وحن 15  غلبی  ملسلا  هدم  یف  شیج  اهدنع  اهشیج .. 
هنیفس هنفس 18  ددع  ریغص  یبرح 

هدـع هفاسم  یلع  لیمج  داو  یف  هعقاو  همهم  هیراجت  هلیمج  هنیدـم  یه  امیل و  هنیدـم  اهتمـصاع  هیـالو و  یلا 18  مسقنت  اهتامیـسقت .. 
روالک اهئانیمب  هلـصتم  یه  اهؤانب و  دـیعأ  هدـیدع و  ارارم  لزالزلا  اـهترمد  دـق  هرهاز و  ضاـیر  هرخاـف و  هینبأ  تاذ  رحبلا  نم  لاـیمأ 

راثآ اهل و  نییوابوروألا  حتف  لبق  اهماکح  رقم  اقباس و  دالبلا  همصاع  تناک  یتلا  وکزوک  هنیدم  هریهشلا  اهندم  نم  هیدیدح و  هکـسب 
هلیمج هنیدـم  یه  ابیکیرأ و  هنیدـم  اهنم  رتم و  فالآ  هثالث  اـهعافترا  هبـضه  یلع  هعقاو  یه  نـآلا و  یلا  هیقاـب  مهروصق  مهنوصح و 

یتنیدـمک طـیحملا  لـحاس  ضعبب ؟؟؟ هلـصتم  هریبک  هعانـص  تاذ  یه  لـیمج و  لهـس  یف  ورازب  اهـسسأ  یتسیم  ناـکرب  برق  هعقاو 
یه اکیرأ و  هنیدم  اهنم  هیدیدح و  هکسب  ودنلوم  يالسأ و 
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ایفیلوب تالصاح  رثکأ  رودص  اهنم  یلیش و  هیروهمج  دودح  برق  هعقاو  هنیدم 

نیینابسالا و نم  هعامج  عم  اهیلا  بهذ  اهفاشتکا  دعب  هیرجه و  هنس 938  اهفشتکا  ورازب  سیسنرف  فاشتکا  نم  دالبلا  هذه  اهخیرات .. 
دعب کلملا و  بزح  یلا  هباحصأ  وه و  زاحناف  نیبزح  یلا  نیبزحتم  مهنیب  قاقش  مهرمأ و  نم  بارطضا  یلع  اهلهأ  يأر  اهلصو  نیح 

مهکلم رسأ  مهیلع و  رصتنا  مهتبراحمل و  ماق  مهلاوحأ  سرد  اهلهأ و  فرع  دالبلا و  ربس  نا  دعب  مث  هماصخأ  یلع  کلملا  رصتنا  لیلق 
ردغ لاملا  هنم  ذخأ  نأ  دعب  هروص و  هعم  رازب و  سیسنرف  یـضرف  لاملاب  هسفن  يدفف  مهنم  صلختلا  کلملا  دارأف  ابلاوهاتا  یمـسملا 

هرطیس لکب  مهوساس  هلیوط و  هدم  اهومکحف  نیینابسالا  صفق  یف  دالبلا  تسبح  خیراتلا  کلذ  نم  هلتق و  عنـشأ  هلتق  هردغ و  رـش  هب 
ءانفلا نم  اوبرق  نأ  یلا  مهدالوأ  اوعاب  مهءاسن و  اوبس  مهلاومأ و  اوبهن  لاکنلا و  باذع  مهوقاذأ  باذعلا و  دشأ  مهوبذع  دادبتسا و  و 
تیقب هراضح و  اهنسحأ  هلوص و  اهاطسأ  هوق و  اهدشأ  هیبونجلا و  اکرمأ  کلامم  مظعأ  نم  تناک  اهفاشتکا  لبق  هکلمملا  هذه  نأ  عم 
اولسرأ ثیح  نیتنجرأ  یلیش و  یتروهمج  هدعاسمب  کلذ  ناک  هنس 1237 و  مهنع  تلصفنا  مث  هنس  وحن 300  نیینابسالا  روج  هریسأ 

مالآ یـساقت  هلیوط  هدـم  تیقب  مث  مهلالقتـسال  هلیـسو  کلذ  ناک  دالبلا و  نع  مهولجأ  نابـسالا و  هبراـحمل  هریثک  ادونج  مهلبق  نم 
مدقتلا یقرتلا و  یف  اهرئاظن  محازت  تحبصأ  نسح و  لکش  یلع  اهلاح  رقتسا  هدیعب  ریغ  هدم  نم  هینطولا و  تاروثلا  تانعط 

ایفیلوب هیروهمج 

عبرم رتمولیک  اهتحاسم 1300000  و  نیتنجرأ ..  ياوجاراب و  اتموکح  ابونج  یلیش و  هیروهمج  ابرغ  لیزاربلا و  هموکح  اقرـش  اهدحی 
هریثک لابج  هکلمملا  برقب  فاج و  راح  اهؤاوه  و  نییلـصالا ..  دنهلا و  نیینابـسالا و  نم  همـسن  نییالم  هثالث  وحن  اهناکـس  ددع  و  .. 
راهنأ اهب  هباصخلا و  هیاغب  اهضرأ  هفیثک و  تایاغب  هللختم  هعـساو  لوهـس  وذ  وهف  اهقرـش  امأ  اناکرب و  رـشع  ینثاب  هفنتکم  هبـضه  اهنم 

؟؟؟ هریداق رهن  اهمظعأ  نفسلا  ریسل  هدعتسم 
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هضفلا و اـهنداعم  نم  اـنیکلا و  واـکاکلا و  نبلا و  هیعارزلا  اهتالـصاح  نـم  مدـقتلا و  هـلیلق  اـهتعارز  نوزاـمأ و  رهن  یف  بـصی  يذـلا 
اهتعانصک اهتراجت  اذک  هقیرط و  یف  هرثع  کلاسملا  هروعو  قرطلا و  هبوعص  فوقول  فیعض  اهجارختـسا  نأ  الا  ساحنلا  ریدصقلا و 

اهب هیمـسرلا  هغللا  هقلطم و  اهب  نایدألا  هبرح  کیلوتاکلا و  یه  اهیف  هماعلا  هنایدـلا  کلذـک و  اـهفراعم  اـهمولع و  رخأـتلا و  هیاـغ  یف 
همسقنم یه  هیروتسد و  هیروهمج  اهتموکح  و  يدنج ..  فالآ  هعستب  ردقی  اهـشیج  هیبرح و  هیراجت و ال  نفـس  اهل  سیل  هینابـسألا و 

اهنم ساحنلا و  بهذلا و  نم  ریثک  اهنم  جرختسی  دالبلا و  هراجت  زکرم  یه  زاپ و  اهندم ال  نم  اکازیکیش و  اهتمـصاع  هیالو و  یلا 12 
مجنم اهب  رتم و  عافترا 4000  یلع  اکرمأ  یف  هنیدم  یلعأ  یه  يزوتوب و  هنیدم  اهنم  مهم و  یعارز  یعانص و  زکرم  یه  ابماباشوک و 

نرقلا اذه  ردص  یف  اهنع  تلقتسا  مث  اینابسا  تارمعتسم  نم  اهرئاظنک  دالبلا  هذه  عیمج  تناک  مهم و  هضف 

یلیش هیروهمج 

سونایقوالا هدنا و  لابج  نیب  هرـصحنم  يداهلا و  سونایقوالا  یلع  هیبونجلا  اکرمأ  بونج  نم  یبرغلا  لحاسلل  هلغاش  یه  اهدودـح .. 
ضرعلا و لیلق  لیوط  اهلکـش  و  وریب ..  ایفیلوب و  اتیروهمج  الامـش و  يداهلا و  سونایقوالا  ابرغ  لیزاربلا و  اقرـش  اهدحی  روکذـملا و 

نم هجرد  یلا 27  نم 18  دـتمی  وه  یندـعملا و  مسقلا  لوألا  بونجلا  یلا  لامـشلا  نم  ماسقأ  هعبرأ  یلا  اهماسقنا  کـلذ  یلع  نکمی 
اهنم نداعم  هدع  یلع  يوتحت  عرزلل  هحلاص  ینکـسلل و ال  هلباق  ریغ  هرارحلا  هدیدش  هبدجم  هلحاق  ءارحـص  هضرأ  یبونجلا و  ضرعلا 
یلا نم 27  دتمم  وه  یعارزلا و  یندعملا و  يأ  طلتخملا  مسقلا  یناثلا  وناوجلا و  دامـس  دورابلا و  حلم  ساحنلا و  هضفلا و  بهذـلا و 

اعرز و اهبصخأ  اندم و  اهمظعأ  اناکس و  اهرثکأ  هکلمملل و  هیزکرملا  هطقنلا  یه  مسقلا  اذه  ضرأ  یبونجلا و  ضرعلا  نم  هجرد   33
اذـه ضرأ  یبوـنجلا و  ضرعلا  نم  هجرد  یلا 42  نم 33  دـتمم  وه  یعارزلا و  مسقلا  ثلاثلا  ساحنلا و  اـهرثکأ  نداـعملا  ضعب  اـهب 

سطاطبلا بوبحلا و  اهیف  عرزی  عرزلا  هریثک  هبصخ  مسقلا 
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ددـع عبرم و  رتمولیک  فلأ  اـهتحاسم 750  غلبت  هیبونج و  هجرد  یف 42  دـتمم  وه  تاـباغلا و  وذ  مسقلا  عبارلا  مورکلا و  هکاوـفلا و  و 
دونهلا نم  اهیقاب  اهریغ و  نم  امدقت  اندـمت و  رثکأ  یه  اذـل  نیدـلوملا و  ضیبلا و  نم  اهیلاهأ  مظعم  فصن و  نییالم و  هثالث  اهناکس 

اهب رـشتنملا  بهذـملا  هیبونجلا و  ههجلا  نونطقی  ناکروالا  نومـسی  مهنم  لئابق  ضعب  اهنم و  هیلامـشلا  ههجلا  نونطقی  مه  نیینطولا و 
راشتنالا بابسأ  یف  هذخآ  یقرتلا و  قیرط  هکلاس  اهفراعم  هینابـسالا و  یه  اهب  هماعلا  هغللا  ینثولا و  نم  لیلق  دجوی  یکیلوتاکلا و  وه 

وحن 17 اـهب  رتم و  اهعافترا 7800  غلبی  اجاکنوکا  هورذ  اهب  همق  یلعأ  لامـشلا  یلا  بونجلا  نم  سدـنا  لابج  هلـسلس  اهیف  دـتمت  و  .. 
يدـنلا و ءام  هریغـصلا و  لوادـجلاب  اهب  عرزلا  ءاورإ  هلیلق و  راطمأ  هریغـص و  تاریهن  ضعب  اهب  لزالزلا و  هریثک  یه  اذـل  ایران و  البج 
هریثک و هیعارزلا  اهتالصاح  هباصخلا و  هیاغ  یف  اهضرأ  هیبونجلا و  اکرمأ  میلاقأ  نم  اهریغ  ءاوه  نم  لدعأ  اهؤاوه  سقطلا  هدیج  یه 

اهنداعم نم  هرثکب و  سطاطبلا  هرذلا و  اهب  عرزی  ابوروأ و  یلا  رفاو  رادـقم  هنم  ردـصی  اهتالـصاح  مظعأ  وه  حـمقلا و  اهتاعورزم  نم 
اـصوصخ يرجحلا  محفلا  دیجلا و  دامـسلا  دورابلا و  حلم  نم  ریثک  قروبلا و  ساتوبلا و  تارتن  دوبلا و  ساحنلا و  هضفلا و  بهذـلا و 

ردصی هعـساو  اهتراجت  هیبونجلا و  رئازجلا  نم  اهرئاظن  یف  ام  هیـشحولا  نم  اهب  هریثک و  هیلهألا  اهتاناویح  هیبونجلا و  هدلیک  هریزج  یف 
هینج نییالم  ینامب ؟؟؟ اهتارداص  ردقت  هوقلا و  هدوجلا و  ریثکلا  وناوغ  مساب  روهشملا  دامسلا  اطاطبلا و  حمقلا و  نم  هرفاو  هیمک  اهنم 

ماظتنالا و هیاغ  یف  اهتیلام  هیدـیدحلا و  ککـسلا  نم  لـیم  وحن 1500  اهب  اعون و  مدـقتلا  یف  هذـخآ  اهتاعانـص  هسمخب و  اهتادراو  و 
غلبی شیج  اهدنع  تاهینجلا و  نم  انویلم  نویدلا 25  نم  اهیلع  کلذک و  اهکلا  وه  تاهینجلا و  نم  انویلم  وحن 15  ایونس  غلبی  اهلخد 

وحن 30 نم  فلؤم  ریغـص  یبرح  لوطـسأ  اهل  لتاقم و  فلأ  یلا 50  برحلا  یف  هلاصیإ  اهنکمی  يدـنج و  فلأ  ملسلا 12  یف  هددع 
باونلل امهیناث  خویـشلل و  امهدـحأ  ناسلجم  اهدـنع  تاونـس و  عبرأ  هدـمل  سیئر  اهمکحی  هیروتـسد  هیروهمج  اهتموکح ..  هرخاب و 

عفترم لهس  یف  هدنا  لابج  حفس  یف  هعقاو  هنیدم  یه  وغایتناس و  هنیدم  اهتمصاع  هعطاقم و  یلا 22  همسقنم  یه  اهرئاظن و  زرط  یلع 
لحاسلا نع  دعبت 
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مظعأ هروکذملا و  هیروهمجلا  همـصاع  رغث  یه  وزیرایلف و  هنیدـم  اهندـم  نم  همـسن و  فلأ  وحن 250  اهنکـسی  ارتمولیک و  وحنب 88 
یه نفـسلا و  ءانبل  همیظع  عناصم  اهب  وکـسیسنرف و  ناس  دـعب  يداهلا  طیحملا  یلع  هیکرمأ  ءاـنیم  مهأ  یلیـش و  دـالبل  يراـجت  زکرم 
اهنم ردـصی  هیراـجت  ءاـنیم  اـضیأ  یه  ایفیدـلاف و  هنیدـم  اـهنم  سفن و  فلأ  اهناکـس 200  ددع  هیدیدح و  هکـسب  همـصاعلاب  هلـصتم 

فصنلا هیروهمجلا  هذه  كالمأ  نم  هیندعملا و  هیلامـشلا  ههجلا  یف  امه  انیریـس و  وبکوک و  هنیدم  اهنم  هیعارزلا و  دالبلا  تالـصاح 
يداهلا و طیحملا  یف  كاپ  هریزج  اـضیأ  اـهنم  نروه و  سأر  هرئازج  یف  دوجوملا  لـیبخرالا  عیمج  راـنلا و  ضرأ  هریزج  نم  یبرغلا 

رشع عساتلا  نرقلا  لئاوأ  یف  اهنع  تلقتسا  مث  اینابسال  هعبات  هکلمملا  هذه  تناک  دق 

نیتنجرأ هیروهمج 

الامـش یلیـش و  هیروهمج  ابرغ  یکیتنلتالا و  سونایقوالا  ياوجاروأ و  دالب  ياوجاراب و  هموکح  لـیزاربلا و  هیروهمج  اقرـش  اهدـحی 
انارأ رهن  اهراهنأ  مظعأ  تاریهن و  راهنأ و  هدع  اهیف  هیقرـشلا و  سدنا  لابج  اهقرتخت  و  هینوجاتاب ..  یـضارأ  ابونج  ایفیلوب و  هیروهمج 

ویام و اوکیلوب  رهن  مث  اتالابوی  دویر  رهن  یمـسملا  هثـالثلا  رهنـألا  هذـه  نم  بکرملا  ریبکلا  رهنلا  ياوجاروأ و  رهن  ياوجاراـب و  رهن  و 
اهضعبب ندملا  بلغأ  طبترت  اهب  هیراجتلا و  نفسلا  ریسل  هلباق  اهعیمج 

وهف اهبونج  امأ  هیلامـشلا  تاهجلا  یف  اذـک  اـهبونج و  یـصقأ  یف  اـصوصخ  هدوجلا  هیاـغ  یف  اـهعرز  هباـصخلا و  هیاـغ  یف  اهیـضارأ 
امأ هکاوـفلا  عاوـنأ  رثـکأ  مورکلا و  نوـتیزلا و  اـطاطبلا و  نبلا و  هرذـلا و  حـمقلا و  هیعارزلا  اهتالـصاح  نم  هرفقم و  هـیلمر  يراـحص 
نم اهب  راـنلا و  ضرأ  هریزج  هیبونجلا و  اـینوجاتاب  یف  بهذ  مجاـنم  هدـنأ و  لاـبج  یف  هضف  مجاـنم  ضعب  اـهب  دـجوی  هلیلقف  اـهنداعم 

مدـقتلا و یف  هذـخآ  اهتراجت  ءاقترالا و  قیرط  یف  هذـخآ  اهتعانـص  و  تایروهمجلا ..  نم  اهرئاظنب  ام  هیلهالا  هیـشحولا و  تاـناویحلا 
ماظعلا راقبالا و  دولجلا و  فاوصالا و  یه  اهتارداص  رثکأ  جراخلل و  هرداص  اهتالوصحم  رثکأ  هیجراخ و  هیلخاد و  عاستالا 
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تانویلم و هرشعب  اهتادراو  تاهینجلا و  نم  انویلم  همیقب 14  اهتارداص  تردق  ماعنلا و  شیر  لالغلا و  موحشلا و  هحلمملا و  موحللا  وا 
وحن 2700 نآلا  اهلوط  غلبی  دالبلا و  ءاحنأ  عیمج  یف  هرشتنم  هیدیدحلا  ککسلا  ضرالا و  هعارز  یشاوملا و  هیبرت  اهـشیعت  قرط  مهأ 

مهرثکأ نویوابوروالا و  مهنم  هفلتخم  عاونأ  نم  نییالم  هسمخ  وحن  اهناکـس  ددع  عبرم و  رتمولیک  اهتحاسم 2800000  غلبت  و  لیم .. 
ملظ روج و  ران  رح  نم  اـهیلا  نیرجاـهملا  دوهیلا  نم  میظع  ددـع  نوینطولا و  دونه  مث  نابـسالا  يرارذ  مث  نابـسالا  نییلاـطیالا و  نم 

وه اـهب  بلاـغلا  بهذـملا  و  شیعتلا ..  نیبلاـطلا  نییواـبوروالا  ءارقف  نـم  اـصوصخ  هداـیزلا  وـمنلا و  یف  هذـخآ  ناکـسلا  ایــسورلا و 
یف اثیدح  هذخآ  اهفراعم  مهفالتخا و  یلع  نورجاهملا  اهب  ملکتی  رخأ  تاغل  هدع  اهب  هینابـسالا و  یه  اهب  هعئاشلا  هغللا  یکیلوتاکلا و 

لتاقم و فلأ  هئام  یلا  هلاـصیا  یلع  برحلا  یف  ردـقت  بردـم و  يدـنج  فلأ  وحن 20  ملـسلا  یف  اهـشیج  غلبی  و  مدـقتلا ..  یقرتلا و 
زرطلا نم  اهمظعم  ناقتالا و  هیاغ  یف  هبکارم  اهتیامحل و  فاک  ریغص  یبرح  لوطسأ  اهل  هیعارش و  هیراخب و  هیراجت  نفس  هدع  اهدنع 

یلیـش و اهیتراجل  اهتمحازم  ببـسب  کلذ  نم  رثکأ  اهتاقفن  نا  الا  تاهینجلا  نم  نییالم  هینامث  وحن  ایونـس  اهداریا  غلبی  و  ثیدـحلا .. 
ول دیدش  کنض  یف  اهعقوأ  دالبلا و  یلع  ائیس  اریثأت  رثأ  کلذ  نا  یتح  هعرس  لکب  هراضحلا  یف  یقرتلا  هیندملا و  میمعت  یف  لیزاربلا 
لک یلع  هنا  الا  نویدلا  كالهتساب  تماق  باصملا و  اذه  تففخ  یتلا  اهتاعورزم  هباصخ  اهیضارأ و  هدوج  دالبلا و  لصاوح  هرثک  ال 

مدـقتلا جوأ  هیقار  هکلمملا  هذـه  نا  لصاحلا  تاـهینجلا و  نم  اـنویلم  وحن 15  نویدـلا  نم  اهیلع  حاـجنلاب و  نورقم  نسح  اهلبقتـسم 
تایالولا تداس  امک  هدایـسلا  اهل  نوکت  لـیلق  اـمع  هیبونجلا و  اـکرمأ  کـلامم  مظعأ  نم  دـعت  نـآلا  تحبـصأ  ثیحب  هبیجع  هعرـسب 

هیالو و یلا 14  مسقنت  اهرئاظنک و  هیروتسد  هیروهمج  اهتموکح  و  اضیأ ..  هیبونجلا  یلع  اهذوفن  لظ  تدم  هیلامشلا و  یلع  هدحتملا 
اکرمأ و ندم  مهأ  مظعأ و  نم  یه  یبونجلا و  اتالپال  رهن  ئطاش  یلع  هعقاو  یه  و  ءاوهلا ) هفیطللا  هنیدملا   ) ریزونویب هنیدم  اهتمصاع 

سفن فلأ  وحن 600  اهناکس  هغابدلل و  لماعم  هدع  اهیف  هحلمملا و  موحللا  فاوصالا و  يرغلا و  دولجلا و  یف  هراجتلا  هعساو  اهلمجأ 
اهنم همسن و  فلأ  اهناکس 75  ددع  هثیدح و  هنیدم  یه  اتالیال و  هنیدم  هریهشلا  اهندم  نم  و 
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افلأ اهناکس 70  لبقتـسملا و  یف  همـصاع  اهلعج  لمتحملا  نم  دالبلا و  هذه  نیم  یناث ؟؟؟ یه  اناراپ و  رهن  یلع  هعقاو  یه  ویرازور و 
هنیدـم اهنم  هعماج و  هسردـم  اـهب  همهملا و  ندـملا  نم  یه  اـپماپلا و  لوهـس  طـسو  یف  هعقاو  هنیدـم  یه  اـفودروک و  هنیدـم  اـهنم  و 

هفیطل و ضایر  تاذ  یه  اوجاکنوکأ و  ناکرب  برق  زیرایلف و  ریزونویب و  نیب  لـصاولا  يدـیدحلا  قیرطلا  یلع  هعقاو  یه  هزودـنام و 
دالیملل رشع  عساتلا  نرقلا  لئاوأ  یف  اینابسأ  نع  دالبلا  هذه  تلقتسا  دق  ءانغ و  قئادح 

هینوجاتاب هیروهمج 

دونهلا و نم  افلأ  نورـشع  وحن  هنطقی  عبرم  رتمولیک  نویلم  وحن  اهتحاسم  غلبت  هنیتنجرأ  هیروهمج  نم  هیبونجلا  هعطقلا  یه  دالبلا  هذه 
لوالا مسقلاف  نیمسق  یلا  همسقنم  دالبلا  هذه  صنقلا و  دیصلا و  نم  مهتشیعم  هیشحولا  یلع  نولازی  هلقتسم ال  لئابق  مه  هینوجاتاپلا و 

عباـت هروکذـملا  لاـبجلا  یبرغ  یف  عقاولا  وه  یناـثلا و  مسقلا  هنیتـنجرأ و  هیروـهمجل  عباـت  هدـنأ  لاـبج  قرـش  یف  عـقاولا  وـه  اـهنم و 
یلیش هیروهمجل 

ياوجاراب هیروهمج 

اهتحاسم 174900 و  لیزاربلا ..  اقرش  الامش و  نیتنجرأ و  هکلمم  ابرغ  ابونج و  اهدحی  هیبونجلا  اکرمأ  بونج  یف  هریغـص  هکلمم  یه 
اهؤاوه یکیلوتاـکلا و  بهذـملا  یلع  مهعیمج  نیینابـسالا  نیندـمتملا و  دونهلا  نم  سفن  فلأ  وحن 700  اهناکـس  ددـع  عبرم و  لیم 

هباصخلا و هیاغ  یف  اهیـضارأ  اتالاب و  دویر و  رهن  یف  نابـصی  ناذللا  اناراب  رهن  ياوغاراب و  رهن  هریهـشلا  اهراهنأ  نم  و  دـیج ..  یحص 
اکرمأ رئاس  یف  میظع  جاور  هل  يذـلا  ياوغاراب  ياـش  یمـسملا  تاـبنلا  دولجلا و  ریاجـسلا و  اـهتارداص  نم  اـهقباوسک و  اـهتاعورزم 

اهتمـصاع هیروتـسد و  هیروـهمج  اـهتموکح  هئیه  هیدـیدح و  طوـطخ  هدـع  اـهب  هیبـشخلا و  راجـشالا  هریثـک  تاـباغ  اـهب  هیبوـنجلا و 
سفن فلأ  وحن 30  اهنکسی  نویسبموسأ 
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يوغارأ هیروهمج 

دونه و نم  سفن  اهناکس 700000  ددع  یکیتنلتالا  سونایقوالا  برغ  نیتنجرالا و  قرـش  لیزاربلا و  بونج  یف  هعقاو  هیروهمج  یه 
اهب هحلمملا و  موحللا  موحـشلا و  دولجلا و  فاوصالا و  اهتارداص  بوبحلا و  عاونأ  اـهتاعورزم  هدوجلا و  هیاـغ  یف  اـهؤاوه  نابـسأ و 

همسن فلأ  وحن 120  اهناکس  دییروتنوم و  هنیدم  اهتمصاع  کیلوتاکلا و  اهب  هرـشتنملا  هنایدلا  هیدیدحلا و  قرطلا  نم  لیم  وحن 500 
اتالابال دویر و  رهن  بصم  جیلخ و  یلع  هعقاو  همهم  هیراجت  ءانیم  یه  و 

یتیاه هیروهمج 

کلذ دـعب  اهیلع  قلطأ  مث  الوینابـسإ  كاذ  ذا  تیمـس  هیرجه و  هنس 898  اهفـشتکا  بمولوک  فوتـسیرک  فاشتکا  نم  هریزجلا  هذه 
اهرامعتسال دیبعلا  نم  هلمج  اهیلا  تبلجتسا  نییلصالا و  اهیلاهأ  عیمج  تلتق  اسنرف  اهیلع  تلوتسا  امل  اهتورث و  هوقل  هلیتنأ  هکلمم  مسا 

هعاطلا و اصع  اوقـش  نییواسنرفلا و  يدـیأ  نم  صلمتلل  اهلهأ  ماق  خـیراتلا  کـلذ  نم  هیرجه و  هنـس 1206  یلا  اسنرفل  هعبات  تیقب  و 
یه هنـس 1218 و  یف  مهلالقتـسا  اولان  نأ  یلا  الیوط  انمز  بورحلا  یلع  اوماد  مهدالب و  یف  اوناـک  نیذـلا  نییواـبوروالا  رئاـس  اولتق 

هباصخلا هیاغ  یف  اهـضرأ  ایبمولوک  هموکح  لامـش  یف  يربکلا  هلیتنأ  رئازج  يدحا  کینمود  ناس  هریزج  نم  یبرغلا  ءزجلا  یف  هعقاو 
نیررحملا دـیبعلا  نم  نوـیلم  وـحن  اهناکـس  ددـع  باـشخالا و  واـکاکلا و  نـطقلا و  نـبلا و  اهتالـصاح  نـم  هریثـک و  اـهتالوصحم  و 

؟؟؟ حامسلا مدع  اهتاماظن  نم  هیروتسد و  اهتموکح  هفرحم و  هیواسنرف  مهتغل  ینامورلا و  بهذملاب  نینیدتملا 

ههجلا یف  ریغـص  جـیلخ  یلع  ءانیم  یه  سنربوترب و  هنیدـم  اهتمـصاع  الـصأ و  مهدالب  یـضارأ  نم  ضرأ  کـلمتب  ضیبـالا  سنجلل 
سفن فلأ  وحن 30  اهنکسی  هیلامشلا  ههجلا  یف  ءانیم  یه  نایتیاه و  سأر  اهندم  نم  همسن و  فلأ  وحن 60  اهناکس  ددع  هیقرشلا و 
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کینمود ناس  هیروهمج 

هعطقتم لابج  لسالس  نیب  هدتمم  هیلبج  یه  هدنلریا و  حطسم  نم  برقی  اهحطـسم  وکیروتروب  هبوک و  یتریزج  نیب  هعقاو  هریزج  یه 
ریغ دیدحلا و  بهذلا و  اهلابجب  دـجوی  نطقلا و  نبلا و  غبتلاک و  تاعورزملاب  هینغ  هبـصخ  لوهـس  وأ  تاعقنتـسملاب  هرومعم  نایدوب 

مهبهذـم هینابـسالا و  مهتغل  دوسلا و  نم  همـسن  فلأ  وحن 500  اهناکـس  ددـع  لامهالا و  ایاوز  یف  اهب  يدوأ  لاـهمالا  نکل  کـلذ و 
هنیدم اهندـم  نم  همـسن و  فلأ  وحن 30  اهنکـسی  یقرـشلا  هریزجلا  یبونج  یف  هعقاولا  کینمود  ناس  هنیدـم  اهتمـصاع  یکیلوتاـک و 

هریزجلا نم  هیقرشلا  ههجلا  یف  هعقاولا  ناماس 

هلقتسملا ریغلا  کلامملا 

هدحتملا ادنک  هموکح 

لک هلغاش  فارطالا  هعساش  هعـساو  دالب  یه  اریتلکنا و  تارمعتـسم  نم  یه  هیلامـشلا  هیزیلکنالا  اکرمأ  اضیأ  هامـسملا  ادنک  هموکح 
اقرش اهدحی  هیلامـش و  هیبرغ و  رخأ  میلاقأ  یلع  نارول و  ناس  رهن  ضوح  یف  هنئاکلا  هیقیقحلا  ادنک  یلع  هلمتـشم  یه  اکرمأ و  لامش 

اکرمأ تایالو  ابونج  یلامـشلا و  دـمجنملا  رحبلا  الامـش  اکـسلآ و  هریزج  هبـش  يدـنهلا و  سونایقوالا  ابرغ  یکیتنلتالا و  سونایقوالا 
هیغمصلا و راجشالا  هعساولا و  تاباغلا  هیشغی  یلبج  میلقا  یه  هیناطیربلا و  ایبمولوک  مسق  ماسقأ  هثالث  اهتئیه  ثیح  نم  یه  هدحتملا و 

تاـیالولا دودـح  نوسدوه و  رحب  یلامـشلا و  دـمجنملا  هیناـطیربلا و  اـیبمولوک  نیب  روصحم  وه  لوهـسلا و  میلقأ  بهذـلا و  هب  رثکی 
ومیکـسالا نکـسم  وه  هنـسلا و  لوط  هدوربلا  دـیدش  هسقط  عرز و  اهب و ال  تاـبن  ـال  هلحاـق  هضرأ  مسق  ماـسقأ  هثـالث  وه  هدـحتملا و 

یف دراب  وه  جورملا و  مسق  یـضرالا و  تیزلا  اصوصخ  نداـعملا  تاـناویحلا و  تاـباغلا و  ریثک  مسق  صنقلا و  دیـصلاب و  نیـشیعتملا 
هیف عرزی  بصخ  وه  هجرد 19 و  یلا  لصت  هترارح  فیصلا  یف  ءاتشلا و 
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هضرأ هباصخ  هنارمغ و  هرثکب  زاتمملا  مسقلا  وه  تاریحبلا و  میلقا  راجشأ و  ضعب  تاوارضخلا و  بوبحلا و  ضعب 

لاخ حیسف  لهس  وهف  اهتاهج  یقاب  امأ  لامشلا  یلا  بونجلا  نم  هیبرغلا  اهتهج  یف  هدتمم  هیرخص  لابج  اهب  دجوی  اهراهنأ ..  اهلابج و 
ربکالا و بدلا  هریحب  بصم  اضیأ  وه  یلامـشلا و  دمجنملا  رحبلا  یف  بصی  يذلا  يزنکم  رهن  اهرهـشأ  هریثک  راهنأ  اهب  لابجلا و  نم 

یف بصی  نارول و  ناس  رهن  یلامشلا و  دمجنملا  یف  اضیأ  نابصی  امه  نیمال و  رهن  ساحنلا و  رهن  مث  وکـسباتأ  هریحب  دیبعلا و  هریحب 
طیحملا یف  بصی  هیبرغلا و  ءاـحنالا  یف  راـملا  اـیبمولوک  رهن  نوسدوه و  جـیلخ  یف  بصی  نوـست و  رهن  مث  یکیتنلتـالا  سوناـیقوالا 

عم اهتحاسم  و  هیجلث ..  شئاشح  ضعب  تابنال  الا  هحلاص  تسیل  اهناف  هیلامـشلا  میلاقالا  یف  اصوصخ  دربلا  دـیدش  اـهؤاوه  يداـهلا و 
نم همـسن  نییالم  هرـشع  وحن  اهناکـس  ددـع  هعبرملا و  لایمالا  نم  فصن  تاـنویلم و  عبـس  وحن  غلبت  هنوکـسملا  ریغلا  هیبطقلا  رئازجلا 

اهمولع مدقت و  یف  اهفراعم  نییلصالا و  دونهلا  نم  فلأ  وحن 1000  نییرسیوسلا و  نییدنلریالا و  ناملالا و  زیلکنالا و  نییواسنرفلا و 
یلاهأ مه  نوقابلا و  یکیلوتاکلا و  مهبهذم  هیواسنرفلا و  مهتغل  یلفـسلا  ادنک  لهأ  مه  يواسنرف و  لصأ  نم  مه  نیذـلا  حاجن و  یف 

هنیمث نداعم  هدع  هضفلا و  بهذلا و  دجوی  نداعملاب و  هینغلا  دالبلا  نم  یه  و  یتناتـستورب ..  مهبهذم  هیزیلکنالا و  مهتغل  ایلعلا  ادـنک 
هدع اهب  دودحلا و  برق  نئاکلا  كادنولک  میلقا  یف  هیبهذ  مجانم  هدع  تفـشتکا  هدیعب  تسیل  هدـم  نم  ایبمولوک و  رهن  ئطاوش  یلع 
یلع بوبحلا  عاوـنأ  اـهیف  عرزت  هباـصخلا و  هیاـغ  یف  هیبوـنجلا  اهیـضارأ  و  يرجحلا ..  محفلل  هریثـک  مجاـنم  لورتـبلا و  تیزل  عیباـنی 

امأ باشخالاب و  هینغ  تاباغلا  هریثک  یطسولا  اهمیلاقأ  هرفاو و  ریداقمب  اریتلکنال  لسرت  ادج و  هریثک  هتالـصاح  ناف  حمقلا  صوصخلا 
اـصوصخ هراجتلا  هعـساو  یه  عرز و  اهب و ال  تابن  هرفق ال  یهف  هکلمملا  نم  هیلامـشلا  ههجلا  یف  هعقاولا  یـضارالا  هیبطقلا و  رئازجلا 

اهنم و رداصلا  همیق  تردق  هرثکب و  تاودأ  تالآ و  هشمقأ و  نم  هیوابوروالا  تاعونصملا  اهیلا  درت  يرغلا و  باشخالا و  لالغالاب و 
اهتیلام و  لـیم ..  فلأ  وحن 17  اهلوط  غلبی  یتلا  هیدـیدحلا  طوطخلاـب  اهـضعبب  هطوبرم  اـهتایالو  عیمج  هینج و  نویلم  وحنب 30  دراولا 

لامک هزئاح 
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اهنوید غلبت  کلذ و  نم  برقت  اهتاقفن  هینج و  نییالم  هینامثلا  نع  دـیزی  يونـسلا  اهلخد  .هدایزلا و  ومنلا و  یف  هذـخآ  یه  ماـظتنالا و 
یف هباشی  ماظتنالا  یف  هیاغلا  غلاب  اهـشیج  لبقتـسملا و  نسحب  يرـشبلا  هیاغ  اهل  نأشلا  همیظع  یهف  اهتورث  اـمأ  .هینج و  نویلم  وحن 50 

تادادعتسالا عم  لتاقم  فلأ  یلا 100  برحلا  مایأ  هلاصیا  اهنکمی  يدنج و  فلأ  وحن 50  ملسلا  یف  هددع  اریتلکنا و  شیج  هماظتنا 
هلقتسم تایروهمج  عبس  یلع  هلمتشم  هیدهاعت  هیروتسد  اهتموکح  و  دیصلاب ..  صوصخم  اهبلاغ  هیراجت  نفـس  هدع  اهدنع  هلماکلا و 
سلجم عم  يزیلکنا  مکاح  اهریدـی  اریتلکنا  هموکح  تحت  هعوضوم  هدـحاو  هموکح  تحت  اـیمومع  اداـحتا  هدـحتم  اـیلخاد  الالقتـسا 

ایلعلا ادنک  هیروهمج  یلوألا  تایروهمج ..  عبس  یلا  مدقت  امک  همسقنم  یه  و  تالایالا ..  تاوصأب  هبختنم  ءاضعأ  نم  فلؤم  يروش 
هغللا یتناتـستوربلا و  وه  اهب  دئاسلا  بهذملا  مهبهاذم و  نییناکرمالا و  سانجأ  بلغأ  نم  ناکـسلا  هعّونم  تاریحبلا  نیب  هعقاو  یه  و 

همسن و فلأ  وحن 180  اهناکـس  ویراتنوأ  هریحب  یلع  هعقاو  هلیمج  ءانیم  یه  وتنوروت و  هنیدـم  اهترادا  زکرم  هیزیلکنالا و  یه  هینطولا 
فلأ وحن 50  اهناکـس  هدحتملا و  ادنک  همـصاع  یه  اهیلا و  بوسنملا  رهنلا  یلع  هعقاو  هواتا  هنیدم  اهندم  رهـشأ  هعماج و  هسردم  اهب 

هدیدجلا و ایـسوکیا  هیروهمج  هیناثلا  و  نارول ..  ناس  جرخم  هاجت  هعقاو  هنیـصح  همکحتـسم  هنیدم  یه  نوتـسجنک و  هنیدـم  سفن و 
اهیلاهأ لاغـشأ  رثکأ  يرجحلا و  محفلل  مجانم  اهب  تاباغلا و  هریثک  اهلابج  بصخلا  هلیلق  هرفقم  اهیـضارأ  بلاغ  دربلا  دیدش  دالب  یه 
یسرم هیراجتلا و  نفسلا  ءانبل  حلاصم  هلمج  هعساو و  هناخسرت  اهب  هنیتم  هلیمج  ءانیم  یه  سکافیلاه و  هنیدم  اهزکرم  ناتیحلا و  دیص 
يرارذ نم  اهناکـس  هدـحتملا  اـکرمأ  دودـح  یلع  هعقاو  یه  کبـسک و  هیروهمج  هثلاـثلا  و  اـبوروأ ..  اـکرمال و  هراـملا  نفـسلل  مهم 

یه نارول و  ناس  رهن  یلع  هعـساو  هنیدم  یه  کبک و  هنیدم  اهزکرم  همیدقلا و  هیواسنرفلا  مهتغل  اهورمعتـسا و  نیذـلا  نییواسنرفلا 
هعساو عئانصلا  هریثک  هنیدم  یه  لایرتنوم و  هنیدم  هریهشلا  اهندم  نم  هعماج و  هسردم  اهب  دلجلا و  هعانصل  مهم  زکرم  هنیصح و  ءانیم 

سنربلا هیروهمج  هعبارلا  و  همـسن ..  فلأ  اهناکـس 230  هیلک و  هسردم  اهب  یلفـسلا و  ادـنک  یف  نارول  ناس  هریزج  یف  هعقاو  هراجتلا 
بلغأ نوات و  تولراش  هنیدم  اهزکرم  دراودا 
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هحالفلا و هعارزلا و  اهلهأ  لغـش  رثکأ  ادنک  طسو  یف  رمحألا  رهنلا  یلع  هعقاو  یه  ابوتینام و  هیروهمج  هسماخلا  و  نودایـص ..  اهلهأ 
یه هدیدجلا و  کیوسنرـسب  هیروهمج  هسداسلا  و  اهمـساب ..  هروهـشملا  هریحبلا  یلع  هعقاولا  جین  هنیدم و  اهزکرم  یـشاوملا و  هیبرت 

تاباغلا هریثک  یه  نوتکیردیرف و  اهزکرم  نارول و  ناس  جیلخ  نم  هبیرق  اهنم  اریبک  امسق  هلغاش  ادنک و  نم  هیقرـشلا  ههجلا  یف  هعقاو 
یلع هـعقاو  یه  هدـیدجلا و  اـیبمولوک  هیروـهمج  هعباـسلا  و  نفـسلا ..  ءاـنبل  حـلاصم  هـلمج  اـهب  هـنیمثلا و  راجــشألا  یلع  هلمتــشملا 
هذـه يوـس  دـجوی  يداـهلا و  طـیحملا  یف  هعقاوـلا  ریفوکناـف  هریزج  یلع  هنئاـکلا  اـیروتکیف  هنیدـم  اـهزکرم  يداـهلا و  سوناـیقوالا 

اهیلاهأ و لاغـشأ  مظعم  اهل و  هیعبتلا  فرـش  یلع  وه  ام  اهنم  ادـنک و  هموکحل  عباـت  وه  اـم  اـهنم  يرخأ  میلاـقأ  هعبـسلا  تاـیروهمجلا 
کمسلا دیص  مهتشیعم 

تاذ تاباغلا  هریثک  اهضرأ  یطسولا  اکرمأ  نم  ناتاکوی  هریزج  هبش  بونج  یف  هعقاو  هریغـص  هرمعتـسم  یه  هیزیلکنالا ) سارودنوه  )
هفاراغلا هیاغ  یف  هریغص  هنیدم  یه  زیلب و  هنیدم  اهزکرم  نادوسلا و  دونهلا و  نم  سفن  فلأ  وحن 50  اهناکس  هنیمسلا و  راجشألا 

هلیتنا و رحب  الامش  الیوزنف و  هیروهمج  ابرغ  هیدنلوهلا و  انایوغ  اقرش  اهدحی  هیبونجلا  اکرمأ  لامـش  یف  هعقاو  یه  هیزیلکنالا ) انایوغ  )
نطقلا و نبلا و  رکسلا و  بصق  هیعارزلا  اهتالصاح  رثکأ  تاریخلا و  هریثک  هبـصخ  هعفترم  ضرأ  یف  یه  لیزاربلا و  هیروهمج  ابونج 

نیرّرحم جونز  دونه و  زیلکنا و  نم  فلأ  وحن 400  اهناکس  عبرم و  لیم  فلأ  وحن 80  اهتحاسم  کلذ و  ریغ  لفلفلا و  غبتلا و  لینلا و 
هیراجت ءانیم  یه  نواتروج و  هنیدم  اهزکرم  و 

اکرمأ یف  اریتلکنال  هعباتلا  رئازجلا 

بابـضلا ال هبوطرلا و  دـیدش  اهؤاوه  اهب و  تابن  ءادرج ال  هرفق  نارول  ناس  جـیلخ  یقرـش  یف  هعقاو  هریزج  یه  هدـیدجلا و  ضرـألا 
وحن 300 اهناکس  هیلودلا و  دیصلا  نفس  یسرمل  هدعم  اهؤانیم  کمسلا و  دیصل  هدعملا  ضایحلا  نم  يألم  اهطوطـش  اهقرافی و  داکی 

هفیرظلا یناوملا  نم  یه  ناج و  ناس  هنیدم  اهزکرم  سفن و  فلأ 

ناکسلا هنیدع ؟؟؟ هریغص  هریزج  نم 360  فلؤم  لیبخرا  یه  هدومورب ) رئازج  )
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نوتلماه هنیدم  اهزکرم  همهملا و  هیبرحلا  عقاوملا  نم  يرکسعلا  بزحلا  رظن  یف  هدودعم  ءاوهلا و  هدیج  یه  اهنم و  هینامث  ادع  ام 

رئازجلا نم  هریغـص  هریزج  یفلأ  نم  فلؤم  هدیرولف و  هریزج  هبـش  نم  یقرـشلا  یلامـشلا  فرطلا  یف  عقاو  لیبخرا  یه  اماهب ) رئازج  )
اهرب نم  جرختـسی  غبتلا و  نبلا و  رکـسلا و  بصق  لینلا و  نطقلا و  اهتاعورزم  نم  نکـست و  داـکت  ـال  اـهرح  هدـشل  یه  هیناـجرملا و 

همهم هفیطل  ءانیم  یه  وسات و  هنیدم  اهزکرم  جنفسالا و  اهرحب  نم  حلملا و 

هدابراب و انیجرف و  فوتسیرخ و  ناس  یه  رئازج و  هعـست  يرغـصلا  هلیتنا  لیبخرا  یف  اریتلکنال  هعباتلا  رئازجلا  يرغـصلا ) هلیتنا  رئازج  )
مایأ یف  هرارحلا  اهب  دتشت  نیکاربلا  هریثک  یضارألا  هیلبج  یه  اکـسینمد و  تادینرت و  هدانیرغ و  ناسلف و  ناس  ایـسول و  ناس  وکیتنا و 

نم اّدـج و  هبـصخ  اهیـضارأ  هدـیدشلا و  عباوزلا  راطمألا و  هریثک  یه  هقـشملا و  هیاغب  الا  هماقالا  اهعم  نکمی  ـال  هجرد  یلا  اـهعافترا 
نم نوـسنجم  اـهیلاهأ  دـنلا و  دوـع  اـهب  دـجوی  نطقلا و  لـیبجنزلا و  وکاـیبتلا و  واـکاکلا  غـبتلا و  رکـسلا و  بصق  نبلا و  اـهتاعورزم 

سفن فلأ  وحن 700  مهددع  هعارزلا و  مهعیمج  لاغشأ  نییلصأ و  دونه  نیینیص و  نیرّرحم و  جونز  دلوم و  يابوروأ 

یقاب لادـتعالا و  هیاغ  یف  اهلابج  ءاوه  عبرم  لـیم  اـهتحاسم 3200  يربکلا ..  هلیتنا  لـیبخرا  رئازج  نم  هریزج  یه  اـطیباماج ) هریزج  )
مظعأ هیقرتـم و  اـهب  هـعارزلا  هدـیج و  هباـصخ  یف  اهیــضارأ  ضیبـألا و  سنجلل  اـصوصخ  هرارحلا  نـم  قاـطت  ـال  هـجرد  یف  اـهئاوه 

اهناکـس ددـع  زوملا و  ساننالا و  بیطلا و  دوع  نطقلا و  انیکلا و  لـفلفلا و  لـیبجنزلا و  نبلا و  هلینلا و  رکـسلا و  هیعارزلا  اهتالـصاح 
اهندم نم  نوتشنایس و  هنیدم  اهتمـصاع  دونهلا و  اذک  نوریثک و  اهیف  نیینیـصلا  نأ  الا  اهتقباس  ناکـس  عون  نم  همـسن  فلأ  وحن 700 

همهم هیراجت  هنیدم  یه  نوتسجنک و 

اهزکرم زیلکنالا و  هاـعر  نم  سفن  فلأ  وحن 200  اهیلاهأ  ددع  هیبونجلا  اکرمأ  یبونج  یف  هعقاو  هریغـص  رئازج  یه  دـملکاف ) رئازج  )
یلناتس انیم 
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اسنرف تارمعتسم 

وحن اهتحاسم  هیدـنلوهلا ..  انایوغ  ابرغ  یکیتنلتالا و  طیحملا  الامـش  لیزاربلا و  هیروهمج  ابونج  اقرـش و  اهدـحی  هیواسنرفلا ) انایوغ  )
هیوارفـصلا یمحلا  اـصوصخ  تاـیمحلا  اـهیف  رثـکت  هبوطرلا  هریثـک  ءاوهلا  هئیدر  سفن  فلأ  وحن 400  اهناکـس  عـبرم و  لـیم   47700

سونبآلا بشخ  اهب  دجوی  تاباغلا  هریثک  یه  هفرقلا و  لفلفلا و  لفنرقلا و  واکاکلا و  رکسلا و  بصق  نبلا و  اهتاعورزم  نم  هکاتفلا و 
اهناکـس هیراجت  ءانیم  یه  لحاسلا و  نم  هبیرق  هریزج  یلع  نییاک  هنیدـم  اهزکرم  هیبهذ و  مجانم  اهب  فشتکا  هبیرق  هدـم  نم  هرثکب و 

خانملا هئیدر  ءانیم  یه  يرامانیس و  اهندم  نم  سفن و  فلأ  وحن 80 

ددـع يواـسنرفلا و  لوطـسألل  میظع  یـسرم  اـهب  هدـیدجلا و  ضرـألا  هریزج  بونج  یف  هریغـص  رئازج  هثـالث  یه  نوـلکیم ) رئازج  )
همسن فلأ  وحن 70  اهناکس 

تالاج و يراـم  تناـسیل و  یه  هیلیبخرا و  رئازج  ثـالث  اـهعبتی  يرغـصلا  هلیتنا  لـیبخرا  یف  هعـساو  هریزج  یه  بولیداوک ) هریزج  )
نبلا رکسلا و  بصق  اهتالصاح  مهأ  نییوابوروألا و  نم  مهیقاب  نیحالفلا و  دوسلا  نم  مهرثکأ  سفن  فلأ  وحن 260  اهناکس  تاریرز 

سفن اهناکس 4000  یملت  راب  ناس  هریزج  اهعبتی  ریتساب و  هنیدم  اهندم  نم  رتیبآ و  تناوب  هنیدم  اهزکرم  غبتلا و  نطقلا و  و 

دروف هنیدم  اهزکرم  اهتقباوسک و  اهتالصاح  دوسلا و  ضیبلا و  نم  سفن  وحن 200000  اهنطقی  همیظع  هریزج  یه  کنیترام ) هریزج  )
دیج أفرم  اهل  سفن و  فلأ  وحن 40  اهناکس  ددع  هفارظلا  هیاغ  یف  هنیدم  یه  رییب و  ناس  هنیدم  اهندم  نم  سنارف و 

هدنلوهل عبات  اهثلث  سفن  وحن 4000  اهیلاهأ  ددع  اهقباوس  نم  هیلامشلا  ههجلا  یف  هعقاو  هریغص  هریزج  یه  نیترم ) ناس  هریزج  )

هدنالوه تارمعتسم 

غبتلا رکسلا و  بصق  اهلصاوح  نم  رئازج  هدع  نع  هرابع  یه  هیدنلوهلا ) هلیتنا  )
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همسن فلأ  وحن 40  اهناکس  روهشملا  وساروک  بارش  هنم  جرختسملا  رملا  ناقتروبلا  هکاوفلا و  و 

وحن 80 اهیلاهأ  ددع  عبرم و  لیم  وحن 45500  اهتحاسم  هیواسنرفلا ..  انایوغ  هیزیلکنالا و  انایوغ  نیب  هطـسوتم  یه  هیدنلوهلا ) انایوغ  )
هیاغلل هفیطل  هنیدم  یه  وبیاماراب و  هنیدم  اهزکرم  رکسلا و  بصق  نطقلا و  نبلا و  اهتاعورزم  نم  نیرّرحملا و  دوسلا  نم  همـسن  فلأ 

همسن فلأ  اهنکسی 40 

هکرامیناد ترمعتسم 

نم مهـشیع  یتناتـستوربلا  مهبهذم  هماقلا  راصق  ومیکـسالا  عون  نم  اهناکـس  جولثلا  همئاد  دربلا  هدیدش  هعـساو  هعطق  یه  هدنالورغ ) )
اهتارداص نم  يرجحلا و  محفلل  مجنم  هضفلل و  مجنم  اهب  بالکلا و  يوس  تاناویحلا  نم  مهدنع  سیل  مهتورث و  یه  همقفلا و  دیص 

نآلا یلا  هلوهجم  هیلامشلا  اهدودح  باهسنایلوج و  اهندم  رهشأ  کمسلا و  تیز  يرغلا و 

رکسلا بصق  نبلا و  یلوالا  تاعورزم  نم  اّدج و  ناتبـصخ  امه  يرغـصلا و  هلیتنا  رئازج  نم  امه  ساموت ) ناس  اورک و  ناس  اتریزج  )
نفسلا یسرم  یه  اموت و  ناس  اهزکرم  سفن و  فلأ  وحن 20  هیناثلا  ناکس  ددع  همسن و  فلأ  وحن 30  اهیلاهأ  منغلا و  نم  ریثک  اهب  و 

هیدنهلا رئازجلا  یلا  ابوروأ  نم  هراملا 

جیلخ یبونج  یلع  هعقاو  هکلمملا  یلاهأ  رظن  یف  اهل  هیقیقحلا  همـصاعلا  ادنلوه و  ندم  ربکأ  یه  نوکـسف * رـسکف  حـتفب  مادرتسمأ ] ]
یه همسن و  فلأ  وحن 400  اهیلاهأ  ددع  و  اقرـش ..  هقیقد  تاجرد و 53  عبرأ  لوط  الامـش و  هقیقد  هجرد و 22  ضرع 52  یف  ياو 
عم هلـصتم  یه  انیملا و  نّوکتت  امهنم  ياو و  جیلخ  یف  نالخاد  اهافرط  لکـشلا و  هیلاله  نارمعلا  ندم  ینغأ  نم  اّدج و  هلیمج  هنیدم 

ههجلا نم  هنیدـملا  هذـه  تناک  هنیفـس و  فلأ  اـمهیف  وسرت  نأ  نکمی  ناریبک  نآـفرم  اـهل  ندـیوموی و  هعرت  هطـساوب  یلامـشلا  رحبلا 
هنیدـملا عقوم  لیمج و  هزتمک  راصف  راجـشألاب  هابناج  للظ  ادری و  نوثالث  هضرع  قدـنخب  تلدـبأ  تعفر و  مث  راوسأب  هفنتکم  هسبایلا 

داتوأ یلع  هیلبم  اهتویب  هیمجأ و  هطسبنم  ضرأ  یف  هروکذملا 
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عرتلا کـلت  ولعی  هریزج و  وحن 90  یلا  تمـسقنا  هللختملا  عرتلا  هطـساوب  امدق و  وحن 50  قمع  یلع  ضرـألا  یف  هسورغم  هدـمعأ  وأ 
هنم هیلا  لخدی  يذلا  یحلا  مساب  اهنم  باب  لک  مسا  دیدح  نم  باوبأ  هینامث  اهل  لایمأ و  هرشع  غلبی  هنیدملا  طیحم  رسج و  وحن 300 

ماظتنالا و هیاغب  ءانب  وهف  اهنم  دیدجلا  امأ  هتویب  هراقح  هتقزأ و  قیـضل  رظنملا  نسحتـسم  مظتنم و ال  ریغ  هنیدـملا  نم  میدـقلا  مسقلا  و 
عبرأ نم  هفلؤم  رجآ و  نم  هینبم  اهتویب  اهنم و  هرام  عرتلا  امدق و  هضرع 220  نیلیم و  وحن  اهنم  قوسلا  لوط  هلیمج  قاوسأ  وذ  هفارظلا 

ءاضقلا و راد  سئانک و  هلمج  هموکحلا و  راد  هلیمجلا  هیمومعلا  هینبألا  نم  اهب  اهلبقتـسم و  یف  جردـب  اهیلا  لخدـی  تاقبط  سمخ  وأ 
هیمومع هیـصوصخ و  سرادم  هلمج  اهب  اضیأ و  هیریخ  هینبأ  هلمج  هعانـصلا و  راد  سربلا و  راد  هدیدجلا و  هیمومعلا  تاعامتجالا  راد 

هدع اهب  روصلل و  راد  هیرحب و  هسردـم  یقیـسوملل و  هسردـم  هیمومع و  هبتکم  تاتابنلا و  عاونأ  هیبرتل  ناتـسب  اهب  هیعانـص و  هیملع و 
اهتراجتب هروهشم  یه  کلذ و  ریغ  تاجوسنملا و  نوباصلا و  نفسلا و  ءانب  دیدحلا و  بص  جاجزلا و  رکسلا و  لمعل  هیعانـص  لماعم 

اهءانیم و تلخد  یتلا  نفـسلا  هدع  تغلب  دق  مادرتسماب و  رمث  اهنم  هجراخلا  ادـنالوهل و  هلخادـلا  عئاضبلا  مظعم  اهتعانـص و  نم  رثکأ 
تیزلا و راـهبلا و  نبلا و  رکـسلا و  نبجلا و  نمـسلا و  اـهتارداص  مـهأ  هنیفـس و  فـالآ  وحن 3  نینـسلا  ضعب  یف  اـهنم  تجرخ  یتـلا 
کلذ و ریغ  هیدیدحلا و  ککسلا  اهنم  عرتلا و  اهنم  هددعتم  اهریغب  لاصتا  قرط  اهل  اریتلکنا و  ایناملال و  اهرثکأ  غابصلا و  ریدصقلا و 

تلقتنا مث  نویواسنرفلا  نویزیلکنالا و  نویـسوربلا و  اهنم  لود  هلمج  يدایأ  اهتلوادت  مث  اینابـسال  هعـضاخ  اقباس  مادرتسمأ  تناک  دـق 
ياهال هنیدم  یف  یکلملا  طالبلا  نا  الا  هکلمملا  همصاع  تلعج  ادنالوه و  یلا 

امهیلی ام  نونلا و  هزمهلا و  باب 

هراشا

نم ریبک  مسق  نع  يرغصلا و  ایسآ  نع  هرابع  وه  لیطتسم  ریبک  هریزج  هبشل  مسا  قرشملا  اهانعم  هینانوی  هظفل  لوض * انأ  وأ  لوطانأ ] ]
یف هینامثعلا  هلودلا  كالمأ 
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اهعورف هینیمرأ و  لابج  قرـشلا  نم  دوسالا و  رحبلا  روفـسوبلا و  ارمرم و  رحب  لیندردـلا و  یبرغلا  لامـشلا  نم  اهدـحی  يربکلا  ایـسآ 
نیب 36 و 42 هعقاو  یه  یناـنویلا و  لـیبخرالا  برغلا  نم  طـسوتملا و  رحبلا  بونجلا  نم  هنوردنکـسالا و  نوج  یلا  هیبرغلا  هیبوـنجلا 

هـسمخ وحن  اهناکـس  ددع  عبرم و  لیم  فلأ  اـهتحاسم 212  و  یقرـشلا ..  لوطلا  نم  هجرد  و 41  یلامـشلا و 26  ضرعلا  نم  هـجرد 
یبرغلا اهلحاس  همظتنم و  ریغ  هعفترم و  اهلک  لوطانالا  لـحاوس  و  لـیم ..  اهـضرع 400  هیاغ  لیم و  وحن 700  اهلوط  مظعم  نییـالم و 

هیدوأ اهللختی  کلاسملا  هبعص  هعفترم  لابج  هلسلس  یبونجلا  اهلحاس  یف  هعفترم و  اروخـص  اهرثکأ  انلـست و  ایندلا  لحاوس  مظعأ  نم 
ممقلا هذه  یلعأ  بونتلا و  نایدنسلا و  تاباغب  هاشغم  وأ  جولثلاب  هاطغم  اهتمق  هخماش  لابج  اهلک  هریزجلا  هبش  تاهج  یف  لوهـس و  و 

و لابجلا ..  رثکأ  هایمل  عمجم  هیلاع  هبـضه  لسالـسلا  کلت  طسو  یف  مدق و  فلأ  رحبلا 13  حطـس  نع  اهعافترا  ناف  غاط  یکرأ  همق 
یلا اینوق  نع  الیم  هفاسم 70  یلع  یه  یتلا  لولغزوط  هریحب  اهربکأ  هحلام و  یه  رحبلا  یلا  ذـفانم  اهل  سیل  اهنأ  عم  هریثک  اـهتاریحب -

تایمک اهنم  نوجرختسی  اهل  هرواجملا  دالبلا  ناکس  الیم و  یلا 15  لایمأ  هرشع  نم  اهضرع  الیم و  وحن 55  اهلوط  یقرشلا و  لامشلا 
یقرشلا و لوطلا  نم  هجرد  یلامشلا و 30 و 35  ضرعلا  نم  هجرد  نیب 37 و 39  عقاو  وه  تاریحبلا  ریثکلا  میلقالا  حلملا و  نم  هرفاو 
یقرشلا و لامشلا  یلا  ناویس  نم  الیم  دعبی 40  ناکم  نم  جرخی  الیم  هلوط 60  قمرأ  لزق  رهن  نآلا  یمسملا  سیلاه  رهن  اهراهنأ  ربکأ 
هریغ و ایراکس و  رهن  هیلی  هریثک و  حیراعتب  هرئاد  فصن  لکش  یلع  هارجم  الیم و  وحنب 50  بونیس  نع  ادیعب  دوسالا  رحبلا  یف  بصی 

عونت هنم  مزل  عافترالا  عونتم  ناک  امل  اهحطـس  نا  الا  دالبلا  هذـه  ءاوه  حدـم  یف  نوخرؤملا  ءارعـشلا و  بنطأ  اـملاطف  اـهؤاوه ..  اـما 
ءاوهلا هیبونجلا  هیلامشلا و  لحاوسلا  ادج و  فیصلا  یف  راح  هقیمعلا  نایدولا  ءاوه  ءاتـشلا و  یف  دربلا  دیدش  لابجلا  ءاوه  ناکف  ءاوهلا 
راحبلا فیصلا و  رح  فطلت  لابجلا  نا  یفخی  الـصأ و ال  هتدوج  یف  هل  ریظن  الف  لحاوسلل  هرواجملا  لوهـسلا  ءاوه  امأ  لدتعم و  اهیف 

نیتلا نقاردلا و  لجرفسلا و  اهلحاوس  تالصاح  نم  ادج و  هدیج  اهیضارأ  هباصخلا و  هیاغ  یف  دالبلا  هذه  میلاقأ  ءاتشلا ..  درب  فطلت 
شمشملا و 
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رئاس مرکلا و  زوجلا و  قوقربلا و  ایـصارقلا و  حافتلا و  نقاردـلا و  صاـجالا و  ناـمرلا و  ناـغتربلا و  نومیللا و  نوتیزلا و  خـیطبلا و  و 
و اهریغ ..  و  غبتلا ؟؟؟ اطاطبلا و  هیبوللا و  هیلوصافلا و  ناـبلجلا و  صمحلا و  سدـعلا و  هرذـلا و  ریعـشلا و  هطنحلاـک و  بوبحلا  عاونا 
زیمجلا و فاصفـصلا و  سآلا و  زوجلا و  ربونـصلا و  رعرعلا و  زرالا و  ورـسلا و  بلدلا و  نازلا و  نایدنـسلا و  بشخب  هرومعم  اهلابج 

امب الا  مهل  مامتها  لسک ال  لهج و  لها  نامکرتلا  نم  موق  اهناکـس  نا  الا  هبرتلا  هدـیج  هایملا  هریثکف  اهباضه  اما  راغلا ..  قبنلا و  رجش 
هذه یف  هریثک  تاناویحلا  عاونا  رئاس  هضفخنملا و  لوهـسلا  یلا  ءاتـش  اهب  نوردـحنی  لابجلا و  یلاعا  یلا  افیـص  اهب  نودعـصی  مهتیش 
یف ریرحلا  هبـشی  هرقنا  یف  زعاملا  رعـش  همیظع و  هرهـش  اهیف  اهل  ناف  منغلا  اصوصخ  هرثکا  عون  لک  نم  هیلهالا  نم  اهب  دجوی  دالبلا و 

ام شوحولا  نم  اهب  هروهـشم و  اهلیخ  هفـصلا و  هذه  اهل  اهرره  اذک  تالاش و  هنم  عنـص  تالحملا  ضعب  یف  هنا  یتح  هلوط  هتموعن و 
هغوبدـملا و دولجلا  لامجلا و  فوص  زعاملا و  رعـش  نطقلا و  ریرحلا و  نیتلا و  اهتالـصاح  مهأ  نم  هجئار و  اهب  هراـجتلا  و  اـهریغب .. 
اهریغ و سفانطلاک و  هجـسنالا  ضعب  دـنوارلا و  نویفالا و  کسملاک و  هیبط  ریقاقع  ضعب  دروزاللا و  ءابرهکلا و  ریرحلا و  صفعلا و 

ریعشلا مسمسلا و  نطقلا و  هطنحلا و  اهتارداص  رثکأ  اهوحن و  هیساحن و  تاثاثأ  ضعب 

دهع نم  هفلتخم  داـیأ  اـهبوانتت  تـلاز  ـال  مـث  مـهریغ  نویماـس و  نوـیمارأ و  نویفاـق و  ءوـق  مـهف  نویلـصالا  اهناکـس  اـمأ  اـهخیرات .. 
تیقب کـلذ  عـم  هـیرجه و  هنـس 700  قفاوملا  دـالیملل  هنـس 1300  نامثع  ناطلـسلا  دـهع  یلا  دـالیملا  لـبق  هنـس 3000  سیماریمس 

هنس 858 هینیطنطسقلا  حتف  کنل و  رومیتلا  يدیأ  نم  يرغصلا  ایسآ  عجرتسا  يذلا  یناثلا  دمحم  ناطلسلا  نمز  یلا  اهلاتغت  تاشوانملا 
هینامثعلا و هلودلا  تالایا  مظعأ  نم  هلایا  لوطانالا  تراص  اهب و  نیینامثعلا  هنطلس  كاذ  اذا  تبتتسا  نازبرط و  حتف  نینس  رشع  دعب  مث 
نازبارط و ساویـس و  نومطـسق و  هینوق و  راکدنوادخ و  هنذآ و  مورـضرأ و  هرقنا و  نیدـیآ و  یه  هرـشعف و  اهتایالو  امأ  و  اهربکأ .. 

ایکرت یف  رکذیس  ثیدحلا  لوطانالا  خیرات  اهباوبأ و  یف  رکذتس  دیفس و  رحب  رئازج 

هبش نم  هیقرشلا  ههجلا  یف  هعقاو  هیروطاربما  نونلا * دیدشتب  وأ  نیتحتفب  مانأ ] ]
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الامش اهدحی  یقرشلا ..  لوطلا  نم  تاجرد  یلامشلا و 100 و 109  ضرعلا  نم  هقیقد  تاجرد و 30  نیب 8  هینیصلا  هیدنهلا  هریزجلا 
نویلم اهناکـس 21  ددع  عبرم و  لیم  فلا  وحن 200  اهتحاسم  امروب ..  برغ  اقرش  مایس و  ابرغ  نیصلا و  رحب  ابونج  اقرـش و  نیـصلا و 

نییسالملاب هداع و  هغل و  نیینیـصلاب  هبـشأ  مانآ ؟؟؟ لهأ  و  يوه ..  هنیدم  اهتمـصاع  ایفارغج و  الیم  نع 78695  دـیزی  اهلوط  سفن و 
اهنوعمجی مهروعـش و  نوخری  ظحلا و  یهالملا و  هلاطبلا و  نوبحی  یلاسک  موق  مه  یـسالم و  یلوغم و  نم  بکرم  سنج  مهف  هفص 

وه مهتماع  نید  تاعانصلا و  ضعبب  هلیلق  هفرعم  مهل  عساو و  لاورس  هبج و  مهسابل  ادج و  هفیفخ  مهاحل  مهـسؤر و  یلعأ  یلع  هدقع 
یف مهتاداع  هیفارخ و  مهتادقتعم  رثکا  ادج و  فیعـض  مهنیدب  مهکـسمت  نأ  الا  سویـشغنوک  بهذم  یلع  مهنم  نوهقفتملا  يذوبلا و 

هیجوزلا بقل  نکل  تاـجوزلا و  ددـعت  نوحیبی  ناریبک و  راـبتعا  لـالجا و  مهدـنع  یتوملل  نیینیـصلا و  تاداـعب  هبـشأ  مهنؤش  بلغأ 
بوبحلا رثکا  زرـالا  هعارزلاـب و  اـهیلاهأ  ءاـنتعا  رثکا  و  همـسن ..  فلا  وحن 400  کیلوتاکلا  يراصنلا  نم  اهب  دـجوی  طـقف و  یلوـألل 

اهنم و اهتادراو  اذـک  نیـصلا و  یلا  اهتارداص  رثکا  غبتلا و  لـینلا و  نطقلا و  رکـسلا و  بصق  مهتاـعورزم  نم  مهتوق و  وه  مهدـنع و 
سوماجلا و ندکرکلا و  رمنلا و  لیفلا و  اهتاناویح  نم  هریخالا و  مایالا  یف  الیلق  الا  هیقرب  كالسأ  الصأ و ال  هیدیدح  قرط  اهب  سیل 

ریبکلا جاجدلا  هریغصلا و  لویخلا 

اهتازایتما و اهباقلا و  هفیرـشلا  لایعلا  حـنم  هصئاصخ  نم  یت ؟؟؟ عنوه  یمـسی  اهکلم  هرئاج و  هدبتـسم  هقلطم  هیکلم  یه  اـهتموکح .. 
ریبدت هب  يذلا  صاخلا  يروشلا  ناوید  اهنم  نینثا  نم  بکرتی  فوفـص  هرـشع  امهنم  فلأتی  یبرح و  یندم و  نامـسق  مهدنع  ریمآملا 

رتافدـلا و هراـظن  ناـیدالا و  تافیرـشتلا و  هراـظن  یه  هصاـخ و  هراـظن  مهنم  لـکل  ءارزوـلا  نم  هعبـس  هدـعاسمب  هیروطاربمـالا  روـمأ 
نم روکذلا  مومع  هیالولا و  ربدی  رومأم )  ) نیردـنم هیالو  لک  یف  تاباغلا و  هراظن  هیلداعلا و  هیلاملا و  هیبرحلا و  هراظنلا  تالجـسلا و 

سوبلم رمحأ و  ءاـبق  دونجلا  سوـبلم  اوـبلط و  یتـم  يرکـسعلا  کلـسلا ؟؟؟ یف  لوخدـلا  یلع  نوروـبجم  نیتـسلا  یلا  نیرـشعلا  نس 
ماسقأ و هعبرأ  یه  و  يوابوروالا ..  قسنلا  یلع  مظنم  وه  يرکسع و  فلا  غلبی 150  مهدنع  مئادلا  شیجلا  داتعملا و  سابللا  مهطابض 

نیص نیشوک  نیکنت و  یه 
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مانآ عبتی  اهباوبأ و  یف  اهیلع  مالکلا  نم  کلذ  ملعیـس  نییواسنرفلا و  هطـساوب  تاریغت  اهـضعب  یلع  أرط  هنأ  الا  اـیدوبمک  ایمیـست و  و 
هعضاخ تراص  یت و  غنوه  یش  نست  همسا  ینیـص  ریمأ  دالبلا  هذه  حتف  نییلـصالا ..  دالبلا  یلاهأ  نم  هیلبج  لئابق  هلج  رکذ ..  ام  ادع 

نیلـسرملا نییحیـسملا  رجح  یف  یبرت  هنا و  نومغتی  أشن  نأ  یلا  يرخأ  هرات  لالقتـسا  هرات و  نیـصلل  عوضخ  نیب  تلاز  مث ال  نیـصلل 
یف اهدهج  لذـبت  تراص  تاهجلا و  کلت  یف  اسنرفل  راص  كاذ  ذا  موجهلا و  عافدـلا و  یلع  اسنرف  عم  هدـهاعم  دـقع  نییواسنرفلا و 

تلصح هیف  هیرجه و  خیرات 1268  یلا  ملـس  برح و  نیب  امهنیب  رمالا  لاطتـسا  نیقیرفلا و  نیب  برحلا  تماق  مث  اهنؤش  یف  لخادتلا 
مـسا اهعومجم  یلع  اسنرف  تقلطأ  ایدوبمک و  یف  وتیم  هیالو  اوهنیب و  هیالو  نوغیـس و  هیـالو  اـهنم  تزاـح  اهدـصاقم و  ضعب  اـسنرف 

مانآ کلم  مزتلا  امامت و  اهنع  نیصلا  دی  تفک  کلذ و  اهل  تنمـض  ماتلا و  لالقتـسالاب  هیروطاربمالل  تفرتعا  اهنأ  الا  نیـص  نیـشوک 
یف لبقی  نا  هیبنجالا و  نفـسلل  ئفارم  هدـع  حـتفی  نا  یکیلوتاکلا و  نیدـلا  هیرح  قلطی  نا  اسنرف و  هسایـسل  اـقفاوم  اکلـسم  جـهنی  نا 

يوناـه و غنوفیه و  تادـهاعملا  کـلت  یلع  تحتف  مهنم و  دـحاو  لـکل  رفن  نم 100  فلؤم  سرح  عم  هیواسنرفلا  لـصانقلا  هتیـالو 
نوهنک

هجرد ضرع 36  یف  اهبونج  یصقا  یف  عقاو  اینابـسا  نم  ریبک  مسقل  مسا  نآلا  یه  اضیا * یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ  سلدنا ] ]
و اعبرم ..  الیم  اهتحاسم 27153  و  ابرغ ..  هقیقد  تاجرد و 30  هقیقد و 7  هدحاو و 30  هجرد  لوط  الامش و  هقیقد  هجرد و 40  و 38 

ابرغ هیسرم و  اقرش  هدیدجلا و  هلیطسق  هرودم و  ارتسا  الامش  اهدحی  سفنالا  نم  نییالم  هعبرا  وحن  میواقتلا  ضعب  یلع  اهناکـس  ددع 
هیاغ یف  اهؤاوه  ریبکلا و  رهنلا  اهراهنا  ربکا  و  طسوتملا ..  رحبلا  قراط و  لبج  زاغوی  قرـشب  کـیتنلتالا و  برغب  اـبونج  لاـغوتربلا و 

نطقلا اهتالصاح  مها  نم  ابوروا و  هیقیرفا و  تاتابن  نم  هعومجم  اهتاتابن  هریثک و  اهلوهس  عاقبلا و  رثکا  یف  هبصح  اهتبرت  لادتعالا و 
تیربکلا صاصرلا و  دیدحلا و  ساحنلا و  هضفلا و  بهذلا و  اهنداعم  نم  فوصلا و  ریرحلا و  نوتیزلا و  هطنحلا و  رکسلا و  بصق  و 

ناقتالا هریثک  اهتعارز  هلمهم و  اهنا  الا  جاجزلا  کنزلا و  قبیزلا و  يرجحلا و  محفلا  و 
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سداق و هلیبشا و  اهتدـم  ربکا  دولجلا و  هیریرحلا و  هیفوصلا و  تاجوسنملا  اهتاعونـصم  مها  قباـسل و  هبـسنلاب  هعـس  لـقا  اـهتاراجت  و 
نم نولـسانتم  یتش  مما  سانجا و  نم  نوفلؤم  اهیلاها  قراط و  لبج  سداق و  اهـضرف  ربکا  هبلو و  هقلام و  ناـیج و  هطاـنرغ و  هبطرق و 

نیملسملا و مولعل  ارهاز  ادهم  هطـسوتملا  نورقلا  یف  تناک  دق  برعلا و  هلادنقلا و  ططغلا و  نامورلا و  هّنجاطرق و  یلاها  نییقینیفلا و 
نکمی و امب  اهیلع  ملکتنلف  انه  اهیلع  مالکلا  هیقبب  اندـعو  اینابـسا و  یلع  مالکلا  یف  سلدـنالا  یلع  مالکلا  ضعب  انمدـق  دـق  مهنونف و 

لوقن

ناک نییومألا و  ءافلخلا  سداس  وه  ناورم و  نب  کلملا  دبع  نب  دیلولا  لبق  نم  هیقیرفا  یلع  الماع  برغلا  ریما  ریـصن  نب  یـسوم  ناک 
يدهاف طوقلا  کلم  کیردور  یلع  افنح ؟؟؟ ناک  هریثک و  بورح  دعب  نیملسملا  هعاطل  سنایلوی  لزنتسا  دق  ناک  ناوریقلاب و  هلزنم 

وحن 300 یف  ریصن  نب  یسوم  هریما  نذاب  هیرجه  هنس 92  رحبلا  قراط  زاجف  سلدنالا  حتف  نم  هنکمی  لیبس  یلا  یثیللا  دایز  نبا  قراط 
لبج وه  يذلا  حـتفلا  لبج  هب  لزن  هسفنل و  امهدـحا  نیمـسق  اهلعج  مث  فالآ  وحن 10  ربربلا  نم  مهعم  دـشتحا  و  برعلا ، نم  سراـف 

ضهنف کیردور  غلب  نصحتلل و  مهـسفنا  یلع  راوسالا  اورادا  مث  فیرط  هنیدمب  لزن  یعخنلا و  کلام  نب  قیرطب  رخآلا  نآلا و  قراط 
یـسوم یلا  قراـط  بتک  فـیرط و  قراـط و  همزهف  شیرـش  صحف  یف  مهیقلف  اـفلا  وـحن 40  يراـصنلا  مجاـعالا و  نم  شیجب  مهیلا 

هدلو ناوریقلا  یلع  یـسوم  فلختـسا  مث  هیلا  لصی  یتح  هناکم  زواجتی  نا ال  هرمأی  قراط  یلا  بتکف  هریغلا  هتکرحف  مئانغلا  حـتفلاب و 
یلاوملا برع  نم  هدجو  نمم  ریفغ  مج  یف  هرجهلا  نم  هنس 93  ناوریقلا  نم  ضهن  يرهفلا و  هدنم  نب  بیبح  هعم  جرخ و  هّللا و  دبع 

سلدـنالا یف  الغوتم  حـتفلا  متا  اقراط و  یقلف  سلدـنالا  لخد  ءارـضخلا و  هریزجلا  هجنط و  نیب  قاقزلا  جـیلخ  یفاو  ربربلا و  ءافرع  و 
هینیطنطسقلا و هیحان  نم  قرشملا  یلا  یتأی  نا  عمجا  مث  برغلا  یف  سداق  منص  فوجلا و  یف  هنوبرا  قرـشلا و  ههج  یف  هنولـشرب  یلا 

برحلا راد  نم  نیملـسملا  یلع  هقلق  دتـشاف  دیلولا  کلذ  غلبف  هفالخلا  رادـب  قحلی  یتح  داهجلا  یف  ارئاس  لازی  ماشلا و ال  یلا  زواجتی 
یسوم غلب  املف  همزع  نع  یسوم  عجری  مل  نا  نیملـسملا  عجری  نا  هریفـس  یلا  رـساو  فارـصنالاب  هرما  باتعلا و  خیبوتلاب و  هیلا  ثعبف 

نع نیملسملاب  لفق  هفیلخلا  رما 
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نم هعم  ناک  امب  هنس 96  قرشملا  یلا  لحترا  هنس 95 و  ناوریقلا  یتا  هبطرق و  هنیدمب  هلزنا  زیزعلا و  دبع  هدلو  اهیلع  یلو  سلدنالا و 
سلدنالا رکاسع  تراث  هبکن و  هطخـسف و  کلملا  دبع  نب  نامیلـس  یلع  مدق  هّللا و  دبع  هدـلو  هیقیرفا  یلع  یلو  رئاخذـلا و  مئانغلا و 

ریـصن و نب  یـسوم  تخا  نبا  وه  یمخللا و  بیبح  نب  بویا  هدـعب  یلو  هتیالو و  نم  نیتنـسل  هولتقف  نامیلـس  ءارغاب  زیزعلا  دـبع  هنباب 
نم أجتلاف  ناوریقلاب  هلماع  لبق  نم  هرات  هفیلخلا و  لبق  نم  هرات  سلدنالا  یلع  برعلا  هالو  هدعب  تعباتت  مث  رهشا  هتس  هتدم  تلاطتـسا 

دالب یلا  برعلا  تلصتا  بوردلا و  ءاوفا  هنوبرا و  هلاتشف و  لابج  یف  اونـصحت  دالبلا و  یلامـش  یلا  نییلـصالا  سلدنالا  لها  نم  یقب 
نب نمحرلا  دبع  نب  رحلا  سلدنالا  یلا  ثعب  یسوم  نب  زیزعلا  دبع  لتق  هیقیرفا  لماع  دیزی  نب  دمحم  غلب  امل  اهیف و  اولغوت  هجنرفلا و 

سلدنالا یلا  زیزعلا  دبع  نبا  رمع  ثعب  مث  رهـشا  هینامث  هنـس و  هیلوتلاب  ماق  بیبح و  نب  بویا  لزع  سلدـنالا و  مدـقف  یفقثلا  نامثع 
ضرأب ایزاغ  لتق  مث  هبطرق  هرطنق  ینب  اهسمخف و  سلدنالا  سیمختب  هرما  هرجهلا و  نم  هئاملا  سأر  یلع  ینالوخلا  کلام  نب  حمسلا 

نب دیزی  لبق  نم  میحس  نب  هسبحم  مدق  نأ  یلا  یقفاغلا  هّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  اهیلع  ایلاو  سلدنالا  لها  مدق  هنس 102 و  هیجنرفلا 
عبرال هنس 107  لتق  مهدالب و  یف  لغوت  جنرفالا و  ازغ  سلدنالا و  رمأ  ماقتـساف  هنس 103  رفص  یف  کلذ  هیقیرفا و  لماع  ملـسم  یبأ 

نب رـشب  هذـفنأ  یبلکلا  هملـس  نب  ییحی  مهلوأ  ناکف  هیقیرفا  ءارمأ  لبق  نم  سلدـنالا  هالو  تعباتت  مث  هتیالو  نم  رهـشأ  هعبرأ  نینس و 
ایلاو یمخللا  هعسن  یبأ  نب  نامثع  اهیلا  مدق  مث  زغی  مل  رهشأ و  هتس  نیتنس و  اهتیالو  یف  ماقأ  هنس 107 و  هیقیرفا  یلاو  یبلکلا  ناوفص 
لزع هنس 110 و  اهافاوف  یسیقلا  صوحالا  نب  هفیذحب  رهشأ  هسمخل  هلزع  هیقیرفا و  بحاص  یملـسلا  نمحرلا  دبع  نب  هدیبع  لبق  نم 

هشوقم ضرأ  ازغ  هنس 111 و  اهمدقف  اضیأ  نمحرلا  دبع  نب  هدیبع  لبق  نم  یبالکلا  دیبع  نب  مثیهلا  هدعب  یلو  مث  هتیالو  نم  هنس  دعب 
نم یقفاغلا  هّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  مدق  مث  نیرهـش  یلوف  یعجـشالا  هّللا  دبع  نب  دمحم  هدـعب  مدـق  هنـس 113 و  یفوت  اهحتتفا و  و 
هنس ناضمر  یف  هرکسع  بیصأ  عئاقو و  مهیف  هل  تناک  حنرفالا و  ازغ  هنس 113 و  اهلخدف  هیقیرفا  بحاص  باجحلا  نب  هّللا  دیبع  لبق 

تفرع هب  ءادهشلا و  طالبب  فرعی  عضوم  یف   114
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یف ارئاج  امولظ  ناک  هنس 114 و  ناضمر  یف  مدق  يرهفلا و  نطق  نب  کلملا  دبع  یلو  مث  رهشأ  هینامث  هنـس و  هتیالو  تناک  هوزغلا و 
نب هّللا  دـیبع  لـبق  نم  یلولـسلا  جاـجحلا  نب  هبقع  یلو  هنـس 116 و  لزع  مث  منغ  عقوأـف و  هنـس 115  هکـسبلا  ضرأ  ازغ  هتموکح و 

بثو مث  هنودر  رهن  یلع  مهطابر  راص  هنوبرا و  نیملسملا  ینکس  غلب  یتح  ارفظم  ادهاجم  هریسلا  دومحم  نینس  سمخ  ماقأف  باجحلا 
هیلع بلغف  هنس 124  ماشلا  لهأب  رـشب  نب  جلب  لخد  نأ  یلا  هناکم  سلج  هلتق و  هعلخف و  هنس 121  يرهفلا  نطق  نب  کلملا  دبع  هیلع 

نم جـلب  کله  مهیلع و  هرئادـلا  تناکف  کلملا  دـبع  انبا  هیمأ  نطق و  مهرمأب  ماـق  نویرهفلا و  هیلع  بزحت  مث  هنـس  سلدـنالا  یلو  و 
لک امهیف  رهظأ  نیتنـس  یلو  هوعیطی و  مل  نویرهفلا و  هنع  زاحناف  یماذـجلا  همالـس  نب  هبلعث  یلو  مث  مهبرح  یف  هتباصأ  یتلا  حارجلا 
نب ماسح  راطخلا  وبأ  مدق  هنتفلا و  تجاه  هرمأ و  دسفف  هتینامی  یف  هیبصعلا  هب  تلام  نأ  یلا  رهشأ  هرـشع  سلدنالا  هل  تناد  هتلادع و 
دبع انبا  هعسن و  یبأ  نبا  هبلعث و  هیلع  لبقأ  سلدنالا و  لهأ  هل  نادف  هنس 125  هیقیرفا  لماع  ناوفص  نب  هلظنح  لبق  نم  یبلکلا  رارض 

هبطرق مهب  تقاض  نأ  یلا  هدـنع  اورثک  ماشلا و  لهأ  هیلا  لبقأ  مزح و  يأر و  اذ  امیرک  اعاجـش  ناک  مهیلا و  نسحأ  مهیقلف و  کـلملا 
نیرسنق لهأ  صمح و  اهامس  هیلیبشأ و  صمح  لهأ  لزنأ  قشمد و  اهامس  اهب و  اههبشل  هریبلا  قشمد  لهأ  لزنأ  دالبلا و  یلع  مهقرفف 

رصم لهأ  نیطسلف و  اهامس  و  شیرش )  ) هنودش نیطـسلف  لهأ  هدرألا و  اهامـس  هفلام و  هیر و  هدرألا  لهأ  نیرـسنق و  اهامـس  نایج و 
دنع طرفأ  ایبصع  ایبارعا  راطخلا  وبأ  ناک  هبورح و  رضح  دمحم و  نب  ناورمب  قحل  قرشملا و  یلا  هبلعث  لفق  رـصم و  اهامـس  ریمدت و 

هیـسیقلا ریبک  متاح  نب  لیمـصلا  مایألا  ضعب  یف  رم  اسیق و  طخـسا  هبرـضملا و  یلع  لماحت  هینامیلا و  نم  هموقل  بصعتلا  یف  هتیـالو 
هباوث هناکم  مدق  رهشأ و  هعست  نینـس و  عبرال  هنـس 128  هولزعف  هیـسیقلا  عم  راطخلا  یبأ  نع  نیزاحنملا  یلا  مضناف  هسلجم  نم  میقأف 

هنـس سلدـنالا  یلع  هدـهعب  هباوث  یلا  بتکف  هیقیرفأ  بحاص  بیبح  نبا  نمحرلا  دـبع  کلذـب  اوبطاخ  برحلا و  تجاهف  همالـس  نب 
نع اولغـش  قرـشملاب و  هیمأ  ینب  رمأ  برطـضا  هتیالو و  نم  هنـسل  تام  ناقیرفلا و  هیلع  عمتجا  لیمـصلا و  هرمأـب  ماـق  طبـضف و   129

اوبصن یضوف و  سلدنالا  لهأ  یقبف  جراوخلا  هرثکب  روغثلا  هیصاق 
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هیرـضملا مدق  هلودل و  هنـس  لک  هینامیلا  هیرـصملا و  نیب  هرامألا  ماستقا  یلع  سلدنالا  دنج  قفتا  مث  ریثک  نب  نمحرلا  دـبع  ماکحالل 
یتلا هدهاعملا  بسح  یلع  هینامیلا  هتفا  هرامالا و  تراد  هنس و  متأ  نأ  دعب  هنس 129 و  يرهفلا  نمحرلا  دبع  نب  فسوی  مهسفنأ  یلع 

هیرـضملا رئاـس  متاـح و  نبا  لیمـصلا  مهل  ماـق  هبطرق و  يرق  یف  هدنقـش  نم  مهلوزن  ناـکمب  روکذـملا  فـسوی  مهتیبـف  مهنیب  ترج 
لیمـصلا یلو  سلدـنالا و  نـم  رحبلا  ءارو  اـمب  فـسوی  لدبتـسا  هنـس 129 و  هلتق  لیمـصلا و  هلتاقف  راـطخلا  وبأ  راـث  مهومجتـساف و 

هدمی و ملف  فسوی  دمتسا  هطسقرسب و  لیمـصلا  رـصاح  سلدنالاب و  يرهزلا  بابحلا  راث  قرـشملاب  هدوسملا  رمأ  رهظ  املف  هطـسقرس 
نم ناک  نأ  یلا  هلطیلط  یلع  لیمـصلا  فسوی  یلو  بابحلا و  اهکلمف  هطـسقرس  لیمـصلا  قراف  بابحلا و  هنع  جرفأف  هیـسیقلا  هتدـمأ 

هسمخ قفاوملا  دحالا  موی  وه  اهحتف و  موی  نم  هئارو  نودب  سلدنالا  وکلمت  نیذلا  كولملا  ءالؤهف  رکذیـس  ام  لخادلا  نمحرلا  دبع 
قفاوملا یحضالا  موی  وه  هبطرق و  یف  کلملا  ریرـس  یلع  یناورملا  هیواعم  نب  نمحرلا  دبع  بلغت  موی  یلا  هیرجه  هنس 92  لاوش  یف 
تأدـتبا ناورم و  ینب  هلود  تضرقنا  اهمامتب  مایأ و  هسمخ  هنـس و  هروکذملا 46  هدـملا  عومجم  هیرجه و  هنـس 138  هجحلا  يذ   10

ماشه نب  مکحلا  هنبا  مث  یـضرلا  ماشه  هنبا  مث  کلملا  دبع  نب  ماشه  نب  هیواعم  نب  نمحرلا  دبع  مهلوأ  ناک  هیمأ و  ینب  هلود  اهدـعب 
دبع هنبا  نبا  مث  دمحم  نب  هّللا  دبع  هوخأ  مث  دمحم  نب  رذنملا  هنبا  مث  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  هنبا  مث  طسوالا  نمحرلا  دـبع  هنبا  مث 
نب رابجلا  دبع  نبا  ماشه  نب  دمحم  يدهملا  مث  مکحلا  نب  ماشه  مث  رصنتسملا  مکحلا  هنبا  مث  هّللا  دبع  نب  دمحم  نب  رصانلا  نمحرلا 

تللخت مث  رصانلا  نب  نامیلس  نب  مکحلا  نب  نامیلس  نیعتـسملا  مث  هبطرق  یلا  ریرـسلا  داع  همایأ  یف  هنتفلا و  ءافلخ  لوأ  وه  رـصانلا و 
ینب هلود  تناک  مث  دومح  نب  مساقلا  نومأملا  هوخأ  مث  یـسیردالا  يولعلا  دومح  نب  یلع  رـصانلا  مهلوأ  نییولعلا و  دومح  ینب  هلود 

مث هّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  یفکتسملا  مث  رصانلا  نب  رابجلا  دبع  نب  ماشه  نب  نمحرلا  دبع  رهظتـسملا  اهلوأ  هیناثلا و  هیمأ 
سلدـنالا كولم  طقـسأ  علخ  نیح  سلدـنالاب و  هعامجلا  ءافلخ  رخآ  وه  رـصانلا و  نب  کـلملا  دـبع  نب  دـمحم  نب  ماـشه  دـمتعملا 

هبطرق یف  روهج  نباک  فئاوطلا  كولم  تدبتسا  هیومألا و  هفالخلل  هوعدلا 
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كولم یف  کتف  مئلملا و  نیفشات  نب  فسوی  اهکلم  نأ  یلا  دحاو  صخش  یلا  سلدنالا  ماظن  دعی  مل  امهریغ و  هیلیبشأب و  دابع  نبا  و 
مل کلذـک  هینب و  نمؤملا و  دـبعل  هلودـلا  تلقتنا  مث  اهقرـش  یف  دوه  ونب  هعزان  ثیح  ّیلع  هدـلول  هل و ال  فصت  مل  اهنأ  الا  فئاوطلا 

شیندرم نبا  تومب  هل  تفصو  نمحرلا  دبع  نب  فسویل  تلقتنا  مث  سلدنالا  یقرـش  یف  شیندرم  نب  دمحم  هعزان  ثیح  مهل  فصت 
اهتاـهج هطـسقرس و  كولم  دوه  ینب  نم  دوه  نب  دـمحم  لـکوتملاب  مهتلود  اـهنم  تضرقنا  نا  یلا  هینب  نم  هدـعب  نمل  مث  روکذـملا 

هلتق مث  هتوم  برق  جراوخلا  هیلع  ترثک  مث  لیلقلا  الا  هعزانی  مل  هنطلـسلا و  بقل  قحتـسی  ثیحب  راـص  یتح  سلدـنالا  مظعم  کـلمف 
بحاصل نوبطخی  هعباسلا  هئاملا  یف  سلدـنالا  برغ  لها  ناک  رمحالا و  ونب  کلم  نا  یلا  رمالا  مقافت  مث  هیرملاب  یمیمرلا  نبا  هریزو 
لالحنالاب سلدنالا  تبیصا  لالظلا و  کلت  تصلقت  مث  صفح  یبا  نبا  دحاولا  دبع  دمحم  یبا  نب  ییحی  ایرکز  یبا  ناطلسلا  هیقیرفا 

نویلصالا دالبلا  لها  اهیلع  یلوتسا  نا  یلا 

برعلا مایا  یف  سلدنالا 

هبرتلا هبیط  هعقبلا  همیرک  نادلبلا  نم  هطسوتم  هعبـسلا  میلاقالا  نم  عبارلا  میلقالا  رخآ  یف  سلدنالا  يزارلا  هلاق  ام  اهفـصو  یف  لیق  امم 
هیحاون لـحاسلا و  نا  ثیح  هکاوفلا  هلـصتم  ناـمزالا  رثـکا  ءاوهلا  هلدـتعم  ماوهلا  هلیلق  راـهنالا  هرجفنم  نویعلا  هسجبنم  عرزلا  هبـصخم 

رختفملا و ربنعلا  جرخی  یبرغلا  اهرحب  نم  نایقتلی و  اهتهکاف  افرط  داکی  یتح  اهیف  امب  رخأتـست  هتاهج  رغثلا و  نا  اـمک  هروکاـبب  رداـبی 
دوعلا قوفی  جوجلالا ؟؟؟ دوع  هل  لاـقی  عون  هیـالو  هیحاـن  یف  دـجوی  هریغ  لاـق  و  هیرطعلا ..  راجـشالا  نم  ریثک  بلحملا و  رجـش  اـهب 
ءابرهک بیط  اورملا  هنایطنجلا و  لبنـسلا و  بیطلا و  طسقلا  سلدنالا  یف  دجوی  بیطلا و  ربنعلا  هنودـش  رحبب  دـجوی  ءاکذ و  يدـنهلا 

رجح رولبلا و  ندعم  دـجوی  اهنم  هبرقم  یلع  دروزاللا و  رجح  نوکی  هقرول  هیحانب  سلدـنالا و  زمرق  زمرقلا  بیطا  هنودـشب و  ضرالا 
رجح سیطانغلا و  ریمدـت  رجح  هروک  یف  دـجوی  هناجب و  هیحانب  اذـک  رمحالا و  توقایلا  دویم  تنم  نصح  هیحانب  دـجوی  يداـجنلا و 

رجحلا تنیلا  نصح  هیحان  یف  دجوی  هبطرق و  لابجب  دجوی  هنداشلا 
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هنیدـمب ؤلؤللا  رجح  دـجوی  قلطلا و  رجح  هسینغملا و  اذـک  هدـیا و  لابج  یف  تومزبلا  ندـعم  دـجوی  هاصحلل و  عفنلا  ریثکلا  يدوهیلا 
ریدصقلا ندعم  هینوکـشاب  دجوی  هرثکب و  دجوت  سلدنالا  یف  هضفلا  هدرال و  رهنب  بهذلا  ندعم  هربای و  لحاسب  ناجرملا  هنولـشرب و 

هنیدـمب لـحکلا  ندـعم  هریبـلا و  یف  اـیتوتلا  سلدـنالا و  یف  هرثـکب  دوجوم  رفـصالا  تیربـکلا  قبیزلا و  ندـعم  سناربـلا  لاـبج  یف  و 
ءانغلا و اهقئادـح  اما  لیبجنزلا و  يوامـسلا و  غمـصلا  نارفعزلا و  کلذ  لثم  اهیف و  دـجوت  داکت  نداعملا  عیمجف  هلمجلاب  هشوطرط و 
راجشالا و عاوناب  هفنتکم  یه  ءارذع و  يداوب  هعقاولا  هجوب  هنیدم  ءارهزلا  اهندم  نم  ءارعشلا و  اهحدم  یف  لاطا  دقف  ءاحیفلا  اهـضایر 

لوقی یناوریقلا  فرش  نب  لضفلا  وبا  اهیف  لوقحلا و  رهاوز 

رهزلاب اهفطاعم  تشوت  سدنس  اهقشعت  ضایر 

رظن نم  تنتف  هرظن  اهلابر  يدخ  قوف  اهعمادم 

رقس اهیلا  قیرط  لک  وهنج  اهب  ناکم  لک  و 

نب فسوی  جاجحلا  وبا  لوقی  هیف  دالبلا و  عیمج  یف  هل  ریظن  هنا ال  لیق  یتح  لثملا  هب  برـضی  يذـلا  روهـشملا  نیتلا  دـجوی  هقلاـمب  و 
یقلاملا خیشلا 

اهنیتأی کلجا  نم  کلفلااهنیتای  تییح  هقلام 

یهن یتایح  نع  یبیطل  ام  یتلع  یف  هنع  یبیبط  یهن 

زوللا و اضیا  اهب  هل و  ریظن  يذـلا ال  یتوقایلا  نامرلا  ریثکلا و  بنعلا  اهب  بیجعلا و  بهذـملا  راخفلا  عنـصی  هقلاـمب  هطوطب و  نبا  لاـق 
لبنـسلا و اهنم  هیوافالا  نم  افنـص  نورـشع  هسمخ و  سلدـنالا  یف  يدوعـسملا  لاق  قرـشملا و  یلا  برغملا  نم  بلجی  يذـلا  لـسعلا 

هّللا دالب  دعـسأ  سلدنالا  ناف  هکاوفلا  عاونا  رامنلا و  اماف  دیعـس  نبا  لاق  کلذ و  ریغ  هریرذلا و  بصق  هفرقلا و  لدنـصلا و  لفنرقلا و 
امهریظن ناسل  قذی  مل  نیعرت و  مل  ناذللا  يرفسلا  نیتلا  یطوقلا و  نیتلا  اهیف  زوملا و  رکـسلا و  بصق  اهلحاوس  یف  دجوی  اهترثکب و 

هبهذملا و تالآلا  هنولملا و  بایثلا  هعصرملا و  هرـسالا  طسبلا و  اهب  عنـصی  ثیح  لیـصفتلا  یهتنی  اهتاعونـصم  یلا  کلذ و  ریغ  اهب  و 
سلدـنالا و نساحمف  هلمجلاب  جرح و  اهنع و ال  ثدـحف  اهتاناویح  اما  هبهذـملا و  هضـضفملا و  هیبرحلا  تالآلا  راـخفلا و  جاـجزلا و 

اهیف ءاج  امم  اهحدم و  یف  ءارعشلا  رثکا  دق  هروهشم و  هریثک  اهتاریخ 
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ینیرملا رفس  نبا  لوق 

ءارس بلقلا  اهنم  قرافی  وءامعن ال  ذتلت  سلدنا  ضرا  یف 

ءابهص سنالا  قحب  موقت  عفتنم و ال  شیعلاب  اهریغ  یف  سیل  و 

لاق مث  .. 

ءابصح ردلا  اهتضور و  زخلا  واهتبرت  کسملا  هضف و  اهراهنا 

ءاوها هنم  ودبت  قری و  نم ال  هب  قری  فطل  اهب  ءاوهلل  و 

لاق نا  یلا  .. 

ءاغصا ناصغالل  ودشی و  ریطلا  برط و  نم  رهزلا  اهیف  مسبی  كاذل 

ءارحص ضرالا  لک  ضایرلا و  یهف  ضوع  اهب  ام  يراذع  تعلخ  اهیف 

مهفراعم مهمولع و  مهقالخا و  مهتاداع و 

نم یـش ء  یف  نواهتملا  ناطلـسلا  یلع  اولخد  امبر  مهنا  یتح  هالابم  نودـب  دودـحلا  هماقا  یلع  رارـصالا  سلدـنالا  برع  تاداع  نم 
لک دوجوم  اذـهف  نیرئاجلا  هالولا  هاضقلل و  راجحالاب  مجرلا  اما  هلجر و  هلیخل و  باسح  نودـب  دـلبلا  نم  هوجرخا  هوعلخ و  کلذ و 
وهف بسکلا  نع  ازجاع  نکی  مل  لآوسلا و  بلطلا و  هقیرط  کلـس  نم  ادـج و  هحبقتـسم  مهدـنع  یهف  ناساس  ینب  هعنـص  اـما  موی و 
قیرط لاصحتسا  یلع  صرحلا  هیاغ  یف  مهنم  دیلا  یلاخلا  صخـشلا  يرت  اروذعم و  الا  الئاس  مهدنع  دجت  اذل ال  عیمجلا و  دنع  ناهم 
هراوج هرکذ و  یف  زاتمم  هماعلا  هصاخلا و  دـنع  لجبم  مظعم  مهدـنع  ملاعلا  هحبق و  لآوسلا و  لذ  تحت  عوقولا  نم  افوخ  باستکالل 

یف اهلک  مولعلل  مهتـسارد  لب  بلطلا  یلع  مهنیعت  سرادم  مهدـنع  سیل  مهنا  عم  مهدـنع  ملعلا  هلیـضف  هجرد  اذـکه  هئارـش  هعیب و  و 
طقف مهـصاوخ  دـنع  امهظح  ناف  میجنتلا  هفـسلفلا و  الا  بیـصن  ءانتعالا  نم  مهدـنع  اهل  مولعلا  عیمج  نیبلاطلا و  نم  هرجاب  دـجاسملا 
هءارق ههبـش و  یف  لز  اذا  اصوصخ  هقدـنزلاب  یمری  هماعلا  نم  امهب  لغتـشا  نم  هنونکملا و  رارـسالا  هموتکملا و  مولعلا  نم  اهنأک  یتح 

مهدنع هیقفلا  همـس  مهدـنع و  همیظع  ههاجو  هل  ناف  هقفلا  اذـک  هعیفر و  هلزنم  یف  مهدـنع  ثیدـحلا  هیاور  عبـسلا و  تآرقلاب  نآرقلا 
ادج هلیلج 
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نم هیاغ  یف  هناف  وحنلا  اذـک  قرـشملاب و  یـضاقلا  هلزنمب  برغملاب  یه  هیقف و  مسا  هیلع  نوقلطی  صخـش  میظعت  اودارا  اذا  مهنا  یتح 
هیف ثحبلا  هرکاذملاب و  نوفغش  مه  لیلخلاب و  هیوبیس  هبتر  براقی  داکی  نم  مهیف  دجوی  هنا  لیق  ام  یلع  یتح  هجردلا  ولع  رابتعالا و 

روثنملا و نم  بدالا  ملع  وحنلا و  ملع  نم  اعلـضتم  ناک  اذا  الا  ءاردزالا  نم  املاس  نوکی  ناک ال  ملع  ياـب  ملاـعلا  هبهاذـم و  ظـفح  و 
ءارعشلل میظع و  ظح  هل  مهدنع  رعـشلا  لفغ و  وهف  مهئاملع  نم  هنم  الخ  نم  مهدنع و  ملع  فرظا  تایاکحلا  تافرظتـسم  موظنملا و 

دهشت مهرداون  مهتایاکح و  مهرابخاف و  مهقالخا  اما  لاحلا و  نم  طسوت  یف  وهف  لوصالا  ملع  اما  رفاو و  ظح  ههاجو و  مهکولم  نم 
لها مه  مهناـکم و  مهـسابل و  مهندـب و  یف  هفاـظنلا  بح  یلع  نولوبجم  مهنیب  ءاـمحر  راـفکلا  یلع  ءادـشا  مزعلا  مزحلا و  هوـقب  مهل 

هوق ءاکذلا و  همهلا و  ولع  راذـتعالا و  نسح  ءافولا و  هلادـعلا و  بح  مهایاجـس  نسح  نم  مهـشاعم و  مهتریـس و  یف  ریبدـت  هسایس و 
مدـع هغـالبلا و  هحاـصفلا و  هفیرظلا و  تاـکنلا  حـلملا و  هباعدـلا و  بح  اـهیف و  یقرتلا  مولعلا و  لیـصحت  یف  كاـمهنالا  ظـفحلا و 

نم ادـحا  يرت  داکت  ـال  اذـک  هماـمعب و  اـهیقف  ـال  ایـضاق و  مهیف  يرت  داـکت  ـال  یتح  هماـمعلا  كرت  مهیز  لذـلا و  میـضلا و  لاـمتحا 
ملاعلا و الا  اهیخری  هباؤذـلا ال  هسأر و  یلع  هعفری  لضفلا  لـها  نم  ناـک  نا  ناـسلیطبالا و  قیرط  یف  یـشمی  مهماوع  ـال  مهـصاوخ و 

يرسیلا نذالا  تحت  نم  اهلدسی 

سلدنالا نم  برعلا  جارخا 

هیرحلا و تایار  اهب  تعفترا  مهتیاـعر و  نسح  مهتیاـمح و  لـظب  تلظتـسا  برعلا و  نم  ءاـفلخلا  هضبق  یف  سلدـنالا  تعقو  نا  دـعب 
غلب هداعـسلا و  بکاوک  اهئامـس  قفا  یف  تقرـشا  لضفلا و  اذشب  اهؤاجرا  تباط  مولعلا و  رامث  اهب  تعنیا  لدـعلا و  هیولا  اهب  ترـشتنا 
اهنع عطقنا  امل  اهنا  الا  باطتسا  ارورس و  رصعلا  یهدزا  باط و  هفالخلا و  لامعل  تقولا  افـص  هدایز و  مهانم و  هیاغ  دجملا  نم  اهلها 

اهب تججأت  داشرالا و  هیاعرلا و  دهم  یف  تبرت  نا  دعب  دادبتـسالا  روجلا و  رجح  یف  تعقو  اهراهن و  ملظا  اهلیل و  جلدا  هفالخلا  ددم 
اهناکرا مدع  ءارمالا و  عمط  مس  اهقزم  نحملا و  اهیلع  تبص  قاقشلا و  رثک  هملکلا و  اهیف  تقرفت  نتفلا و  نارین 
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مهئادعا و هبقارم  نع  اومان  تاذلتسملا و  یلع  تفاهتلا  لسکلا و  هلفغلا و  اهلها  یلع  یلوتسا  ءاضغبلا و  هوادعلا و  هبغاشملا و  قعاوص 
هصرفلا و اومنتغاف  مهبولق  یف  هججأتم  رکملا  دقحلا و  لغلا و  نارین  و  مهب ؟؟؟ هقدحم  نیینابسالا  نیعأ  تناک  تافو و  یضم  ام  اوسن 

راصح دعب  سنوفلا  اهذخا  نوماملا  نب  هّللاب  رداقلا  مایا  یف  هلطیلط  هنیدـم  یه  اهودرتسا  هنیدـم  لواف  هصغلا  کلت  مهبولق  نم  اوبهذا 
رصاح هنـس 456  یف  مث  اریفغ  اـمج  مهنم  اولتق  برعلا و  لاوـما  یلع  نوینابـسالا  یلوتـسا  هنـس 478 و  مرحم  فصتنم  یف  نینـس  عبس 

هانق يرجم  نا  قفتا  اهلها و  مزع  نه  رـصحلا و  لاتقلا و  هدـش  اهلها و  توق  هلقل  اموی و  نیعبرا  اهیلع  ماـقا  رتشبرب و  شیلمدـالا  شیج 
اوبلطف هایحلا  نم  اهب  نم  سئی  هنیدملا و  نع  ءاملا  عطقناف  هنایرج  تفقوا  هرخـص  هیف  تعقوف  ضرالا  تحت  برـس  یف  ناک  رهنلا  ءام 

نا لیق  یتح  یـصحی  ام ال  لاومالا  نم  اومنغ  مهنایعا و  نم  ردـن  ام  ـالا  مهرخآ  نع  نوینابـسالا  مهلتق  اوجرخ  اـملف  اوملـس  ناـمالا و 
هئام لتق  رـسا و  نم  ددـع  ناک  هوسکلا و  یلحلا و  هعتمالا و  نم  ریعب  لمح  ارکب و 500  هیراج  هتصح 1500  تناک  مهیمدقم  ضعب 

هریزج اوذخا  مث  هنـس 627  یف  هقرویم  هریزج  اوذخا  مث  هدرام  هروک  هونع و  هیرملا  هنس 536 و  احلص  هیـسملاب  اوذخا  مث  سفن  فلا 
اهیف هبطرق 645 و  یلع  اولوتسا  مث  برعلا  اهنم  اوقت  سلدنالا و  قرش  یلع  اولوتسا  هطـسقرس و  هنیدم  اوذخا  مث  هنس 639  احلص  رقش 
لثم سلدنالا  دعاوق  یلع  نوینابـسالا  یلوتـسا  امل  رهـشا و  هسمخ  هلماک و  هنـس  هلزانم  دـعب  احلـص  اهوذـخا  هلیبشا و  اضیا  اورـصاح 

هجردـتم جـنرفالا  تناک  کلذ  عم  اهوحن و  هقلام و  هیرملا و  هطانرغ و  یلا  برعلا  زاحنا  اـهریغ  هیـسرم و  هلطیلط و  هلیبشا و  هبطرق و 
عم لاتقنا  برحلا و  یلع  اورمتـسا  رمحـالا و  ونب  هیلع  یلوتـسا  لـیلقلا  وه  هریزجلا و  نم  یقب  اـم  دـالبلا و  یلع  ءـالیتسالا  وزغلا و  یف 

دحا و مهدجنی  ملف  ساف  كولم  رمحالا  ونب  دجتساف  هطانرغ  ذخا  یلع  هعبسلا  بناجالا  كولم  تعمجا  نا  یلا  هلیوط  هدم  نیینابسالا 
هرئادـلا تناک  نیقیرفلا و  نیب  برحلا  راد  لجار و  فلا  هئام  سراف و  فلا  نیثالث  هسمخب و  هطانرغ  جـنرفالا  لصو  کـلذ  ءاـنثا  یف 

یلاغلا يرصنلا  دعس  نب  یلع  نسح  یبا  ناطلـسلا  نمز  یلا  مهتاقوا  بلغا  یف  مهعم  داهج  یف  رمحالا  ونب  تلاز  نیینابـسالا و ال  یلع 
هشیج دادزا  هکلم و  رثک  حتفلا و  داهجلا و  رثک  هنمز  یف  يرمحالا و 
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مایالا و کلت  یف  ملاظملا  ترثکف  هئارزو  ضعب  یلا  رمالا  لکو  هحارلا و  لسکلا و  یلا  نکر  تاذللا و  یف  لسرتسا  کلذ  دعب  هنا  الا 
هتلود یف  نتفلا  تعقو  مث  کلذ  ماود  نظ  مهنیب و  نتف  عوقو  ببسب  مهرما  برطضا  ثیح  نیینابـسالا  نم  انمآ  تقولا  کلذ  یف  ناک 

الیخ ضرالا  اؤالم  مث  هعلقلاب  اونصحت  اردغ و  هماحلا  یلع  اومجه  کلذ  نوینابسالا  يار  املف  ءارزولا  هدالوا و  نیب  رمالا  برطضا  و 
هطانرغ لها  ربخلا  غلبف  سراـف  شاـم و  نیب  فـآلا  هرـشع  اوناـک  میرحلا و  اوبهن  برعلا و  نم  رهظ  نم  یف  فیـسلا  اولذـب  ـالاجر و  و 

هقلام و يرق  اودصقف  نیینابـسالا  ءاسؤر  عیمج  عمتجا  هنـس 888  یف  هلیوط و  هدـم  مهنیب  هشوانملا  تماد  مهولتاق و  مهیلا و  اوجرحف 
هنس یف  مث  همیـسج  الاوما  مهنم  برعلا  منغ  سفن و  وحن 5000  مهنم  مدع  نیینابـسالا و  یلع  هرئادـلا  تناک  برعلا و  مهتلباقف  شلب 

سلدنالا ندم  رخآ  یه  یتلا  هطانرغ  اورصح  اروس و  اونب  يرقلا و  اومده  اهعرز و  اودسفا  هطانرغ و  جرم  یلا  لوینابسالا  جرخ   896
عطقنا قرطلا و  تعطقنا  جلثلا و  لزن  ءاتشلا و  لصف  مکحتـسا  نا  یلا  رهـشا  هعبـس  لاتقلا  ماد  موی و  لک  یف  اهیلع  نوقیـضی  اوراص  و 
بحاص اوناک  میلـستلا و  یلع  اوقفتاف  ناطلـسلا  عم  دـلبلا  لها  رواشتف  برکلا  مظع  لاحلا و  قاض  ءـالغلا و  دتـشا  دـلبلا و  یلا  دراولا 

نمز یف  کلذ  ناـک  هنـس 898 و  یف  دالبلا  نوینابـسالا  لخدف  مهنم  اهلبقف  طورـش  هدع  اوبلط  کلذ و  یف  نیینابـسالا  سیئر  هلاتـشق 
ام حالصا  اهتابارخ و  ءانب  یف  نوینابسالا  دهتجا  مث  کلذ ..  دعب  دعت  مل  دالبلا و  تذخا  هنم  رمحالا و  ینب  نم  هّللا  دبع  یبا  ناطلـسلا 

ءادـتبا یلاهالا  ریـصنت  یف  مهدـهج  نولذـبی  اوذـخا  نیینابـسالل  رمالا  مکحتـسا  نا  دـعب  مث  هدـم  کلذ  یلع  لاحلا  ماد  اـهیف و  دـسف 
ایربج و راصنتسالا  راص  مث  ریفغ  مح  رصنتسا  نا  یلا  اذکه  اولاز  و ال  هقناعملا ؟؟؟ نم  عون  یلا  کلذ  یف  اوقرت  مث  هسایس  بولساب و 

یلا مهنم  رف  نم  الا  یـصحت  دعت و ال  هریثک ال  قئالخ  تمدعاف  عنتملل  مادـعالا  هجرد  یلا  رمالا  ددـش  مث  لابجلا  یلا  بره  عنتما  نم 
ول هّللا و  دـجوی  نمم  تلخ  رـصتنملا و  ینارـصنلا و  يوس  سلدـنالا  یف  قبی  مل  نا  یلا  هلام  هنید و  همد و  مصع  هناف  یـصقالا  برغلا 

مهخیرات فئاحـص  اهب  اودوس  دالبلا و  کلت  یلاها  ریـصنت  یف  نوینابـسالا  اهارجا  یتلا  هلماعملا  ءوس  لیـصفت  یف  ملقلا  ناـنع  اـنقلطا 
نوعجار هیلا  انا  هّلل و  اناف  قاطی  ام ال  عامس  ناذآلا  انلمح  قاروالا و  رتافدلا و  انألمل 
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نولمعی امع  لفاغب  هّللا  ام  و 

نم هیبونجلا  هفـضلا  یلع  بلح  هیالو  یف  اهمـساب  ءاضق  هبـصق  یه  اضیا  یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ  ءاـیلا  فیفختب  هیکاـطنا ] ]
نیملسم و نم  فلا  وحن 30  اهناکـس  ددع  و  هقیقد ..  هجرد و 53  ضرع 36  یف  برغلا  یلا  بلح  نم  ـالیم  هفاسم 55  یلع  یصاعلا 

ءانتعا اهیلاهال  نباصم و  تیزلل و  رـصاعم  اهب  سئانک و  دـجاسم و  عماوج و  هلمج  اـهب  هیریـصن و  يراـصن و  دوهی و  نمرا و  ماورا و 
اـصوصخ هکاوفلا  عاونا  رثکا  مرکلا و  رجـش  نوتیزلا و  نیتلا و  اـهیف  رثـکی  هباـصخلا  هیاـغ  یف  اهیـضارا  ریرحلا و  دود  هیبرت  یف  ریبـک 

نمسلا ریرحلا و  اهتارداص  نم  هرذلا و  ریعشلا و  هطنحلا و  اهتاعورزم  نم  کلذ و  ریغ  نامرلا و  رکـسلا و  بصق  نومیللا و  ناقتربلا و 
اـهباضه و اـهیباور و  اـهلابج و  لـب  هیعیبطلا  تاـهزتنملا  نم  ریثک  اـهب  کـلذ و  ریغ  تیزلا و  بوبحلا و  عاونا  نوباـصلا و  لـسعلا و  و 
ام اهب  سیل  اهنا  الا  بتاکم  سرادـم و  هدـع  اهب  یـصاعلا و  رهن  رمی  اهنم  مورکلا و  نیتاسبلا و  نم  ریثک  اهب  تاهزتنم و  اهلک  اـهنایدو 

قبی مل  یتح  اهب  تملأ  یتلا  هیوقلا  لزالزلا  بورحلاب و  اهنم  ریثک  برخ  ثیح  هرباغلا  ناـمزالا  یف  هرهـشلا  همظعلا و  نم  اـقباس  ناـک 
هیبأ مساب  هیخویطنا  وأ  هیکاطنا  اهامـس  دالیملا و  لبق  هنس 300  وحن  روتاقین  سویقولس  اهـسسأ  دق  میدقلا و  اهـسدس  رادقم  اهنم و ال 
رفاو ددعب  دوهیلا  مه  اهب  اولزن  موق  لوأ  نییقولسلا و  هیروطاربمال  همصاع  هیروس و  نم  هذیتویساک  هعطاقم  هبصق  تناک  سوخویطنا و 

دق هسینک و  اهب  اونب  نیینانویلل و  تناک  یتلا  هیـسایسلا  تازایتمالا  مهل  تلعج  مهتیرح و  اهب  اوکلم  مهـسنج و  نم  مکاـح  مهل  میقأ  و 
هیالول ازکرم  تراص  ثیح  هیروطاربمالا  مایأ  امیـس  هعـسلا و ال  مدـقتلا و  نم  هیلاع  هجرد  نییقولـسلا  دـهع  یف  هنیدـملا  هذـه  تزاح 
تناـک سفن و  فلأ  وحن 700  اوغلب  یتح  اهناکـس  رثک  مهمولع و  نییناـنویلا و  نونفل  اندـعم  هیبرغلا و  ایـسآ  هراـجتل  اروحم  هیروس و 

یلا يروطاربمـالا  یـسرکلا  لـقن  نا  یلا  راـبتعا  مدـقت و  یف  لزت  مل  هیردنکـسالا و  هیمور و  دـعب  هیناـمورلا  مصاوـعلا  هثلاـث  بـسحت 
اهدرتسا مث  مهنم  اریثک  لتق  اهلها و  یبس  اهبهن و  اهقرحا و  هونع و  اهحتف  مرعرع و  شیجب  سرفلا  کلم  روباس  اـهاتا  مث  هینیطنطـسقلا 

تهوش اهوفص و  تردک  تاروث  تاعاجم و  هلمج  اهتباصا  مث  تناک  امک  اهداعا  اهممر و  روباس و  لتق  سونایرلاف و 
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اهرما و مظتناف  بهذلا  نم  اربیل  یتئامب  اهیلع  تمعنا  ایسک  وذفا  هروطاربمالا  اهتراز  امل  دالیملا  دعب  هنس 439  یف  تنسحت  مث  اهقنور 
ضعب فصو  دـق  ءاـملل و  هاـنق  تاـمامح و  هدـع  ورتاـیت و  يرتـشملا و  لـکیه  كولملا و  رـصق  اـهنم  هیموـمع  هینبا  هدـع  اـهیف  تینب 
تناک باعلألاب و  مهفلک  مهتفاـهت و  یف  اوزاـتما  دـق  مهناـب  روصعلا  کـلت  یف  قـالخالا  نم  هیکاـطنا  لـها  هیلع  ناـک  اـم  نیخرؤملا 

هزغ نینغملا و  کبلعب  تاراشالا و  یبعال  هیرـصیق  تاـیاورلا و  یـصخشم  توریب  روص و  تاـبکرملا و  یقئاـس  مهل  لـسرن  هیقذـاللا 
مهنم اهذقنتـسا  یلا  نیینامورلا  يدـیأ  یف  هیکاطنا  لزت  مل  نیولاهبلا و  الباطـسف  نیعراـصملا و  نالقـسع  شوحولا و  هلتاـقمل  ـالاطبأ 
بتک نامیلس و  هلتقف  اهنع  هعفدیل  بلح  نم  شیرق  نبا  ملـسم  هلودلا  فرـش  راس  هرجهلل و  هنس 477  یقوجلـسلا  شملتق  نب  نامیلس 

هاشکلم بطاخی  يدرویبألا  لاقف  رئاشبلا  برضب  رمأ  هب و  رسف  اهحتفب  هرشبی  هاشکلم  هلودلا  لالج  ناطلسلا  یلا 

رمحألا بیثکلا  جلتعمب  رانرقشألا  ناصحلا  هیصانک  تعمل 

ردنکسالا یلع  اهلقاعم  ترشن  یتلا  مورلا  هیکاطنا  تحتف  و 

رفصألا تانب  اهتنجأ  یقلت  تنثناف  كدایج  اهبکانم  تئطو 

همیظع قاـشمل  مهدـبکت  دـعب  یلاـهالا و  نم  نم  هلق  فعـض و  یف  كاذ  ذا  تناـک  نویبیلـصلا و  اهرـصاح  هیرجه  هنـس 491  یف  مث 
نکر رهاظلا  کلملا  اهرـصاح  هنـس 667  یف  هنـس 492 و  یف  کلذ  ناک  ملـسأ و  دق  ناک  زوریف  یعدـی  ینمرأ  لجر  هنایخب  اهوحتف 

قرحأ ریـسأ و  فلأ  مهنم 100  ذـخأ  همـسن و  فـلأ  نم 17  اوحن  اـهلهأ  نم  لـتق  ماـیأ و  هعبرأ  راـصح  دـعب  اـهحتف  سربیب و  نیدـلا 
حاون هعبرأ  یلع  يوتحیف  اهؤاضق  امأ  نآلا  یلا  اهتیاعر  لظ  تحت  لزت  مل  هینامثعلا و  هلودلا  اهیلع  تلوتسا  هنس 922  یف  مث  مهسئانک 

وحن 60 اهنکسی  هیرق  یلع 145  یحاونلا  هذه  لمتـشت  هیدـیوسلا و  هیحان  رـصیق و  هیحان  طروم و  يرق  هیحان  هیکاطنا و  هیحان  یه  و 
هتالصاح نم  تاناخ و  وحن 10  سئانک و  ثالث  ناتیکت و  سرادـم و  ادجسم و 5  اعماج و 50  روکذـملا 14  ءاضقلاب  سفن و  فلأ 

کلذ ریغ  هکاوفلا و  بوبحلا و  نوباصلا و  هتاجوسنم و  ریرحلا و 

یه هیسوقیا و  یه  یتلا  هعبرألا  هیناطربلا  رئازجلا  ماسقأ  يدحا  یه  اریتلکنا *] ]
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 .. لیبخرالا رئازج  یقب  هدنالریا و  یمظعلا و  ایناطرب  هریزج  نانّوکت  اریتلکنا  عم 

ابرغ یکیتنلتالا و  سونایقوالا  اسنرف و  نع  اهلصفی  يذلا  يزیلکنالا  زاغوبلا  ابونج  یلامشلا و  رحبلا  اقرش  ادنالتوکس و  الامش  اهدحی 
هقیقد هجرد و 46  هقیقد و 55  هجرد و 57  نیب 49  هعقاو  یه  هدنالریا و  نیب  اهنیب و  لصافلا  يدنالریالا  رحبلا  جروج و  تنـس  زاغوب 

نم اـهلوط  مظعم  یبرغلا و  لوطلا  نم  هقیقد  تاجرد و 45  یقرشلا و 5  لوطلا  نم  هقیقد  هدحاو و 46  هجرد  یلامـشلا و  ضرعلا  نم 
بصی ام  اهنم  هریثک  اهلوادج  اریتلکنا و  راهنا  و  ثلثملاب ..  هبشأ  اهلکـش  الیم و  اهضرع 280  مظعم  الیم و  بونجلا 365  یلا  لامشلا 

لباق اـهنم  ریثک  ارهن و  اهربکأ 30  يزیلکنالا و  زاغوبلا  یف  بصی  ام  اهنم  یبرغلا و  لـحاسلا  یف  بصی  اـم  اـهنم  یلامـشلا و  رحبلا  یف 
هعطقتمف اهلحاوس  امأ  نیلیم  یلا  لیم  نم  اهـضرع  فصن و  لایمأ و  هرـشع  اـهلوط  ریمدـت  هریحب و  اـهربکأ  هلیلق  اـهتاریحب  هحـالملل و 

یکیتنلتالا رایتلا  هطساوب  هیریشابطلا و  روخصلا  هیلمرلا و  تاعمتجملا  نم  ریثک  هیف  یقرـشلا  اهلحاس  یفارم ء و  یناوم و  هلمج  اهللختی 
نم هریبک  هحاسم  تذـخأ  دـق  هسبایلا  ناف  کلذ  سکعب  یهف  لحاسلا  نم  هلمرملا  تاهجلا  امأ  هعـساو و  هحاس  هنم  هایملا  ترمط  دـق 

اهؤاوه و  هلیمج ..  هعساو  لوهس  هیدوأب و  هللختم  هعطاقتم  هیلبج  لسالس  ثالثب  لوغشم  هکلمملا  نم  یقرشلا  یبونجلا  مسقلا  رحبلا و 
بطر و دراب  اهوج  اهفیـص و  رح  اذـک  اهعقومل و  هبـسنلاب  فیطل  اهئاتـشدر  هبوطر و  هسوبی و  ادرب و  ارح و  بلقتلا  ریثک  مومعلا  یلع 

یسنزنب یف  رفـصلا  قوف  یـشتونرغ و 518  یف  هـجرد  رفـصلا و 49  قوف  وحن 52  یبرغلا  بونجلا  یف  هیونـسلا  ءاوـهلا  هجرد  لدـعم 
نم بهت  یتلا  ابوبه  حایرلا  رثکأ  برغلا و  یلا  قرشلا  نم  بونجلا و  یلا  لامشلا  نم  دادزی  ءاوهلا  هجرد  دوعص  نأ  کلذ  نم  حضتیف 

یشاوملا و مساوملاب و  هرضم  یقرشلا  لامشلا  نم  هراح  حیررایا ؟؟؟ ناسین و  يرهـش  یف  بهی  هنأ  ریغ  یبرغلا  بونجلا  نم  برغلا و 
هبـصخ اهیـضارأ  بلغأ  و  نادـبالل ..  هشعنم  هیحـص  هبطر  کـیتنلتالا  نم  بهت  یتـلا  هیبرغلا  هیبونجلا  حاـیرلا  نأ  اـمک  هحـصلل  هئیدر 

هلدـتعملا و وأ  هدرابلا  قطانملاب  هصاـخلا  هکاوفلا  عاونأ  رثکأ  اـطاطبلا و  لوفلا و  بوبحلا و  عاونأ  اـهتاعورزم  رثکأ  هعارزلل و  هحلاـص 
هریثک باشعأ  انتکلا و  ربونصلا و  رادردلا و  روحلا و  زیمجلا و  نازلا و  بونتلا و  نایدنسلاک و  هعفانلا  راجشالاب  هرومعم  اضیأ  اهتاباغ 

ناوحقألاک
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لوأ اریتلکنا  تناک  یقرتلا  مدـقتلا و  یف  هعارزلا  نف  ذـخأ  نیح  مث  هیبط  ریقاقع  هلمج  لـثالا و  لبنـسلا و  جـسفنبلا و  بدـلا و  ناذآ  و 
یلا کلذ  یف  هدجم  لزت  مل  تاعقنتـسملا و  فیفجت  اهعبطب و  تابنالل  هلباقلا  ریغلا  یـضارألا  دیمـست  یف  تذـخأ  کلذ و  یف  ردابم 
یف لمعتسملا  لاملا  سأر  ارکأ و  هیعارزلا 111  اهیضارأ  هحاسم  لدعم  هفعاضم و  افاعضأ  هدایزلا  نم  تغلب  اهتالصاح  نأ  یتح  نآلا 

بئذـلا و بدـلا و  هیربـلا  اـهتاناویح  نم  و  هریل ..  نوـیلم  غلبت 60  هیونـسلا  اـهعرازم  تالـصاح  هریل و  نویلم  وجن 186  غـلبی  هعارزلا 
ءاملا و بلعث  ضرقم و  نبا  ضرألا و  قانع  بلعثلا و  لعولا و  لبجلا و  سیت  اهنم  تضرقنا و  دق  هذـه  يربلا و  رهلا  يربلا و  ریزنخلا 

رویط نم  اعون  اهنم 20  یئام  يرب و  نیب  اعون  وحن 270  غلبت  اهرویط  کلذ و  ریغ  بنرالا و  باجنـسلا و  دلخلا و  لدـلدلا و  مقاقلا و 
کلذ ریغ  یلا  هیرشقلا  تاناویحلا  نم  اعون  کمسلا و 450  نم  اعون  اهراحب 170  اهتاریحب و  یف  هیجاجدلا و  رویطلا  نم  دیصلا و 80 

اکنل و كروپ و  یف  فوصلا  لماعم  ربکأ  دالبلا و  تارداص  سمخ  غلبت  اهجئاتن  یتلا  نطقلا  لـماعم  اـهمهأ  ادـج و  هریثک  اـهلماعم  و 
تالآلا نیکاکسلاک و  هحراجلا  تالآلا  لماعمب  دلیفش  رفصالا و  ساحنلا  ذالوفلا و  دیدحلا و  لماعمب  ماغنمرب  ترهتشا  دق  رتسولغ و 
لماـعم همهملا  اریتـلکنا  لـماعم  نم  عباـطملا و  هرثـک  بـسحب  قروـلا  لـماعم  اـهب  ترثـک  دـق  هیثاـثالا و  هیراـنلا  تـالآلا  هـیعارزلا و 

دـجو و لامعالا  یف  طاشن  مزع و  مزح و  لهأ  موق  زیلکنالا  و  اهریغ ..  نفـسلا و  ءانب  نوباصلا و  فزخلا و  جاـجزلا و  و  طـیناربلا ؟؟؟
اریتلکنا یف  مهعئانـص  مهأ  عئانـصلا و  عیمج  یف  نوعراب  مه  طاشن و  لـکب  هنومدـخی  مهنطول  هیوق  هبحم  مادـقا و  هءارج و  داـهتجا و 

نویلم هریخالا 45  تآاصحالا  یف  اهلزاغم  هدع  تغلب  دـق  هیفوصلا و  هینطقلا و  تاجوسنملا  هیکیناکیملا و  هیدـیدحلا و  تالآلا  لمع 
اهلماعم تاجوسنم  تغلب  ناتکلا و  فوصلا و  ادع  اکرمأ  رـصم و  دـنهلا و  نم  نطقلا  نم  راطنق  نویلم  هنـس 15  لک  اهیلا  دری  لزغم و 

نم هدرای  نویلم  هیفوصلا و 295  هشمقـالا  نم  هدراـی  نویلم  هینطقلا و 521  تاجوسنملا  نم  هدراـی  فصن  تاـنویلم و  سمخ  اـیونس 
هلود اهیکاحت  ملاعلا و ال  یف  هیراجت  هلود  لوأ  یه  و  لمعم ..  یفلأ  وحن  نینـسلا  ضعب  یف  هیراـخبلا  اـهلماعم  هدـع  تغلب  هیناـتکلا و 

یلاحلا مهعمط  مهطاشن و  اهبعش و  تابث  اهتراجت و  رشن  یف  هدعاسملا  لک  دعاسم  اهعقوم  نسح  اکرمأ و  دعب  هیراجت 
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یف هدـیقملا  تاکرـشلا  ددـع  غـلب  دـق  مهنارقأ و  نیب  یقرتـلا  تاـجرد  بتر  یلعأ  مهتراـجت  غوـلب  یف  بابـسالا  مظعأ  نم  یلآـملا  و 
هینج نویلم  اهتارمعتـسم 350  اهکالمأ و  نم  اهتارداص  تغلب  هینج و  نویلم  اهلام 250  سأر  هکرش  فلأ  وحن 70  هموکحلا  تالجس 
لوط غلب  دـق  و  اـبیرقت ..  ضرـالا  کـلامم  هراـجت  عبر  همیق  لداـعی  دراولا  عم  رداـصلا  عومجم  هینج و  نویلم  اـهتادراو 450  تغلب  و 
عرتلا راهنالا و  نم  تآم  اهللختی  تاهینجلا و  نم  نویلم  فلأ  نم  رثکأ  اهئاشنا  تاقفن  تغلب  لیم و  وحن 35500  هیدیدحلا  اهکسکس 

هینامرجلا نم  هقتـشم  یه  یتلا  هیزیلکنالا  یه  اـهب  هرـشتنملا  هغللا  و  لـیم ..  وحن 2000  اهلوط  اهب و  نفسلا  ریسل  هدعتـسملا  هیعانـصلا 
قیـضأ نم  اهنأ  عم  سفنالا  نم  اـنویلم  اهب 120  ملکتی  نم  ددـع  ناف  کلامملا  یف  اراشتنا  هیواـبوروالا  تاـغللا  رثکأ  یه  همیدـقلا و 

هلازا مهاردلا  لذب  فلکت  عم  یتح  تاهجلا  بلغأ  یف  مهتغل  میمعت  یلع  زیلکنالا  صرح  کلذ  یف  ببـسلا  هحاصف و  اهلقأ  تاغللا و 
نیدـلا طـالتخالا و  جازتمـالل و  هلامتـسالا  بذـجلا و  بابـسأ  مظعأ  نم  هغللا  نأ  مهنم  اداـقتعا  مهیبطاـخم و  نیب  مـهنیب و  هشحوـلل 

دق سئانکلا و  ینغأ  نم  اهتسینک  رخأ و  بهاذم  نم  لیلق  اهیف  دجوی  یتناتستوربلا و  وه  اریتلکنا  یلاهأ  مومع  بهذم  اذک  یمسرلا و 
هورث و سانلا  ینغأ  نم  دالبلا  هذه  یف  نویناحورلا  دالبلا و  مکاح  وه  ینیدـلا  سیئرلا  هینج و  فلأ  وحنب 200  یعوبسالا  اهلخد  ردق 
هظهابلا و غلابملا  کلذ  یلع  نوقفنی  کلذـل و  نیلـسرملا  لاسرا  سانلا و  راکفأ  یف  اهثب  مهدـئاقع و  مهبهاذـم و  رـشن  یف  هیانع  مهل 

رـشن هیعمج  تعبط  دق  کلذ و  وحن  تایفـشتسملا و  سرادـملاک و  مهدـصاقمل  هبلجتـسملا  هیـسایسلا  قرطلاب  کلذ  یلع  نونیعتـسی 
رمأ یهف  اهسرادم  اهمولع و  اهفراعم و  امأ  و  هدحاو ..  هنس  یف  هفلتخم  تاغلب  هینیدلا  بتکلا  نم  هخـسن  نویلم  هردن 78  ول  یف  نیدلا 
یف هذـمالتلا  ددـع  ناک  هءارقلا و  نوفرعی  زیلکنالا ال  بلغأ  ناک  اهتنطلـس  یـسرک  یلع  تلوتـسا  امل  اـیروتکیف  هکلملا  ناـف  شهدـم 

هیلاعلا مولعلا  یه  حاجنلا  سأر  حالفلا  سأر  هورثلا و  عبنم  یقرتلا و  ردصم  نأ  همالا  هذه  تققحت  امل  مث  افلأ  هموکحلا 250  سرادم 
یف هعبس  نؤرقی  نیذلا ال  ددع  غلب  نأ  یلا  لیصحتلا  نادیم  یف  قابسلا  داوج  اوبکر  لهجلا  وه  کلذ  هفآ  مظعأ  نا  هیقارلا و  نونفلا  و 

وه یملعلا  مدقتلا  بابسأ  مظعأ  نم  نا  اوأر  ثیح  فصن و  نییالم و  هتس  وحن  هذمالتلا  ددع  غلب  هئاملا و 
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هرثکلا و یف  هیاهنلا  تغلب  یتح  اهتارمعتـسم  یف  یتح  اهریغ  نع  هدایز  کلذ  یف  هیرحلا  نانع  تقلطأ  فحـصلا  تاعوبطملا و  هیرح 
درادناتس و هدیرج  مث  هریغص  هلود  داریإ  یهاضی  اهداریإ  هفیحص و  رشع  هتس  یلع  يوتحت  یه  سمیتلا و  هدیرج  اهدئارج  مظعأ  نم 

راشتنا نأ  یفخی  ـال  اـیموی و  فولـألا  نم  تاـئم  رـشنت  یتلا  هریبکلا  دـئارجلا  نم  اـهلک  اـهریغ و  لـکنورک و  یلیدـلا  زوین و  یلیدـلا 
یف هدراولا  هرداصلا و  تافارغلتلا  تغلب  دـقف  تافارغلتلا  هتـسوبلا و  لامعأ  جاور  هباتکلا و  یلا  جایتحالا  هرثکل  اببـس  نوکی  فراـعملا 

ضرالا لود  ینغأ  هدحتملا  تایالولا  دعب  یهف  تاهینجلا  نم  نویلم  فالآ  هرـشعب  اهتورث  تردـق  فارغلت و  نویلم  نینسلا 80  ضعب 
نوثالث هیف  هینج  نویلم  اهکنب 51  لام  سأر  اـهینج و  مهنم 256  دـحاو  لک  صخل  يزیلکنالا  بعـشلا  یلع  هورثلا  هذـه  تعزو  ول  و 

انویلم كونبلا 230  یف  هنوزخملا  مهلاومأ  تغلب  دـق  داصتقالا و  یف  یلاغتلا  يزیلکنـالا  بعـشلا  هعیبط  نم  بهذـلا و  نم  هینج  نویلم 
نم مهدـحأ  هورث  ردـقت  ینغ  یتئاـم  وحن  اـهیف  ناـف  تادروللا  یف  هروـصحم  مهتورث  ءارقفلل و  هینج  نوـیلم  اهنم 150  تاـهینجلا  نم 

نویلم هتمیق 3600  ام  هضفلا  بهذلا و  مجانم  هیدیدحلا و  ککـسلا  مهـسأ  لودلا و  نوید  نم  زیلکنالل  هینج و  نویلم  یلا 15  نویلم 
نویلم اهدنع 110  هلوادتملا و  هبورضملا و  دوقنلا  یف  هلود  ثلاث  یه  تاهینجلا و  نم  انویلم  نع 170  ایونس  لقی  اهلخد ال  یتلا  هینج 

لخد یقرتلا و  یف  ذخآ  اهداریا  هنزاوملا و  ماظتنالا و  هیاغ  یف  یهف  اهتیلام  امأ  و  یهف ..  هضفلا  نم  هینج  نویلم  نورشع  بهذ و  هینج 
انویلم و غلبت 225  هنطلسلا  تاداریإ  کلذک و  اهکلا  وه  تاهینجلا و  نم  نییالم  وحن 110  غلبی  تارمعتسملا  ادع  ام  اهدحو  هکلمملا 

عومجم هیراـجتلا و  نفـسلا  هرثک  یف  هلود  لوأ  یه  و  نییزیلکنـالا ..  يدـیأ  یف  اـهمظعأ  نویدـلا  نم  هینج  نویلم  هنیزحلا 700  یلع 
یه هشهدـم و  یهف  هیرحبلا  اهتوق  اـمأ  و  يرحب ..  فلأ  هئاـمثالث  اـهیلع  یه 28000 و  هیزیلکنالا  هیارلا  لمحت  یتلا  هیراـجتلا  نفـسلا 

اهارت ال اذل  کلذ و  یف  اهتجرد  هلوأ  فرش  یلع  هظفاحملا  یف  اهدهج  هلداب  لزت  مل  یه  کلذ  عم  هیرحبلا و  هوقلا  یف  یلوالا  هلودلا 
هئامـسمخلا نع  فونیف  هیبرحلا  اهجراوب  ددـع  امأ  اهتوقل و  ازیزعت  اهلماعم  نم  هدـیدج  جراوب  هدـع  جرخت  ـالا و  هنـس  اـهیلع  یـضمی 

هیاغ یف  يرحب  فلأ  هیرحبلا 190  اهلیطاسأ  یف  هراحبلا  ددع  ادیدج و  عرتخت  امیدق و  ددجت  لزت  مل  یه  هرخاب و 
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اهدنع هیرکسعلا  همدخلا  ثیح  لودلا  نم  اهریغک  تسیل  يرکـسعلا  اهماظن  یف  یه  و  هیرحبلا ..  هیبرحلا  نونفلا  یف  هراهملا  هباردلا و 
اهتوق يدنج و  فلأ  وحن 230  غلبی  هناف  اهریغل  هبـسنلاب  اهتکلمم  یف  لیلق  وه  لماعلا  شیجلا  هیرابجا و  صوصخم ال  مولعمب  هیعوطت 

یف امأ  هیجراخلا  بورحلا  یف  اذه  لتاقم و  فلأ  یلا 750  برحلا  یف  هلاصیا  اهنکمی  اهتارمعتسم و  اهکلامم و  یف  هعزوم  هیرکسعلا 
انویلم غلبت 16  هیرکسعلا  اهتاقفن  حالسلا و  لمح  یلع  رداق  لک  یلع  امومع  هبجاو  هیرکسعلا  همدخلاف  ارتلکنا  سفنب  هساملا  بورحلا 

اهینج دحاولا 93  رفنلا  هقفن  ایونس و  تاهینجلا  نم 

اهل هیباین  هیروتسد  ءاسنلل  یتح  هیثارو  هیروطاربمأ  اهیلا  دنهلا  مامـضنا  عم  هیکلم و  هموکح  دنهلا  نع  اهدارفنا  رابتعاب  یه  اهتموکح .. 
روحم یلع  هرئاد  هیزیلکنالا  هکلمملا  ماکحأ  ماکحالا و  ذیفنت  یف  اعومسم  بعشلا  توص  نوک  ثیح  نم  هیروهمجلا  هموکحلاب  هبش 

تادروللا و فارـشالا و  نم  فلؤم  لوـألا  موـمعلا و  سلجم  تادروـللا و  سلجم  نیـسلجم  نم  فـلؤم  وـه  يزیلکنـالا و  ناـملرابلا 
نم بعشلا و  باختناب  اوضع  نم 670  فلؤم  یناثلا  باختنالاب و  وأ  تاروتلاب  اما  هیوضعلا  هذه  نوقحتـسی  اوضع  وحن 550  مهددع 

بعـشلا و قوقح  تیبثت  یناثلا  سلجملا  هسایـس  ظفاحملا و  بزحلا  هسایـس  یه  ناک و  ام  یلع  ناک  ام  ءاقبا  لوـالا  سلجملا  هساـیس 
باونلا سلجم  هیوضعل  باختنالا  طورش  نم  رحلا و  بزحلا  هسایس  یه  تارمعتسملا و  کلامملا و  مومع  یف  هیرحلا  رـشن  اهدییأت و 

العف و هرازولاب  هطانم  هیذـیفنتلا  ناـملرابلا و  دـی  یف  هیعیرـشتلا  هوقلا  نم 21 و  لقأ  هنـس  ناک  نم  هیف  لبقی  ـال  ارـس و  عارتقـالا  نوک 
هبسنلاب اقیض  هیلصالا  اهدالب  قاطن  ناک  ثیح  و  یمومعلا ..  سلجملا  نم  هیبلغالاب  ناطونم  اهمایق  هرازولا و  طوقس  امـسر و  کلملاب 

يرخأ قرط  سامتلا  یلا  ترطـضا  اهئارقفب  شیعت  هیافکب  موقت  نال  هیفاک  ریغ  تادراولا  قرط  تناـک  هلئاـهلا و  هترثک  اهبعـش و  ومنل 
نکمأ رطق  يأ  یف  دالبلا  حتف  یف  اهدهج  تلذـبف  ابوروأ  نع  هجراخ  قاوسأ  نم  اهدالب  یلاهال  هورثلا  ءانتجا  یف  تعـسو  شیعتلا  یف 
قرطب هیرکـسعلا  نوصحلا  عنمأ  یلع  همهم و  هیراـجت  زکارم  هدـع  یلع  تلوتـسا  هیقیرفأ و  ایـسآ و  اـکرمأ و  یف  دـالب  هلمج  تحتفف 

مل ام  برحلا  یلع  ملسلا  حیجرت  اهتسایس  نم  و  رکذی ..  بعتب  هیسایس ال 
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اهتوطس و اهتررغ  اهتنطلس و  هلوص  اهتکرح  اهتسایس و  تبرطـضا  هریخالا  نینـسلا  یف  اهنأ  الا  اهقوقح  مضهب  یلابت  اهبناج و ال  سمی 
اریـسح ائـساخ  اهفرط  درو  اهتطلـس  نانع  يول  هنأ  الا  اهناودع  تارارـش  ضعب  تراثأف  اهتادادبتـسا  اهعماطم و  دـصاقم  ذـیفنت  تدارأ 

اهفواخم نم  هنمآ  ابوروأ  یف  یه  اهیف و  لم ء  لجخب  تعجر  اهینامأ و  نم  اهلامآ  تباخف  اهینیع  نیب  اـهفوقو  اـهیلا و  اـبوروأ  تاـفتلإ 
نم افوخ  اهرکف  یف  هیمهأ  عون  اهل  ادنالریا  هریزج  نأ  الا  رحبلا  طسو  یف  دیدخ  هرک  الا  یه  ام  لب  دحلا  نع  هدایز  اریتلکنا  هعنم  هوقل 
لوط اهراکفأل  هلغاشلا  هیقیقحلا  اهفواخم  امأ  يرخأ  هلود  فاعـسا  نم  همورحم  تماد  ام  اـهنم  هنیمأ  یه  اـمنا  یلالقتـسالا  اـهمایق  نم 

مل امب  هینابایلا  همألا  فیـس  هوطـس  هوقب  ایـسور  هکوش  راسکنا  دعب  نآلا  معن  يدنهلا  میلقالا  یلع  هرظتنملا  ایـسور  تاراغ  یهف  اهتایح 
لودـلا بلأت  یه  هرظتنم و  تلاز  يرخأ ال  فواخم  اهل  یقب  اهنأ  الا  ناـمألا  شارف  یلع  ـالیلق  تماـن  اـهعور و  نکـس  نابـسحب  نکی 

دعب اصوصخ  نیوابوروألا  مومع  راظنأ  هیلا  تهجوت  هتقو و  برق  دـق  نآلا  رمأ  وه  ارهق و  وأ  املـس  رـصم  نم  اـهجارخال  هیواـبوروألا 
قشب الا  هؤرب  یجری  ارظتنم ال  نکی  مل  احرج  روکذملا  رطقلا  مسج  یف  ثدحأ  هناف  يرـصملا  رطقلا  یف  ثیدحلا  یلاملا  بارطـضالا 

لالتحالا دمأ  هلاطا  یف  دهجلا  لذب  و  دنهلا )  ) هنیمثلا هرهوجلا  یلع  هظفاحملا  دالبلا و  حتف  اهتسایس  بأد  اریتلکناف  هلمجلاب  سفنألا و 
اهنع مهراظنأل  الیوحت  هیوابوروألا  لودلا  نیب  لکاشملا  میثارج  ثب  يرصملا و  رطقلا  یف 

ینغأ عسوأ و  هیزیلکنالا و  هنطلسلا  همصاع  یه  هردن و  ول  هنیدم  اهتمصاع  هریغص و  هیریدم  نیعبرأ  یلا  اریتلکنا  مسقنت  اهتامیـسقت .. 
ارتمولیک و بونجلا 21  یلا  لامـشلا  نم  ارتـمولیک و  برغلا 25  یلا  قرـشلا  نم  اهلوط  اهیف و  يراـجت  زکرم  لوأ  ایندـلا و  یف  هنیدـم 

فلأ وحن 850  لزانملا  نم  اهب  سفنألا و  نم  تانویلم  عبرأ  وحن  تالیدعتلا  ضعب  یلع  اهناکس  ددع  اعبرم و  ارتمولیک  اهتحاسم 350 
اهنم همیخف  هنکمأ  هلیمج و  هـینبأ  هـلمج  اـهب  هبـصم و  برق  سیماـتلا  رهن  یتفـض  یلع  هـعقاو  یه  لـیم و  اـهقرط 1500  لوط  لزنم و 
ناک يذلا  هردـنول  جرب  هورثلا و  زونک  عبنم  یه  هیجراخلا و  هیلخادـلا و  تاهجلا  مومعل  يراجتلا  یعانـصلا و  زکرملا  یه  هنیدـملا و 

ظفحل هنازخ  نآلا  یه  اقباس و  هنطلسلا  لاجر  رباکأ  هیف  سبحی 
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ناملرابلا عمتجی  اهیف  هیمورب و  ناکیتافلا  يارـس  دـعب  ابوروأ  یف  يأرـس  مظعأ  یه  رتنمتـس و  يارـس و  اهـسئافن و  هکلمملا و  رهاوج 
فحاتم مظعا  وه  يذلا  اهفحتم  اهکنب و  هردن و  ول  هصروب  مث  تاهینجلا  نم  نویلم  وحن  اقیوزت  اناینب و  اهتاقفن  تغلب  دق  يزیلکنالا و 

ناتسب ایندلا و  عاقب  عیمج  نم  تاباتک  ریواصت و  شوقن و  ثاثا و  لیثامت و  نم  نیمدقتملا  راثآ  رثکأ  هیف  عمج  ثیح  اهانغأ  ابوروأ و 
اهب هثیدـحلا و  همیدـقلا و  بتکلا  نم  نییالم  اهب  هیمومعلا و  هبتکملا  هبجعأ و  تاـناویحلا و  عاونأ  برغأ  هیف  عمج  يذـلا  تاـناویحلا 

تائم احسرم و  نیعبرأ  وحن  هوهق و  فلأ  هدنک و  ول  فالآ  هعبس  اهب  هیریخلا و  هیملعلا و  تایعمجلا  نم  تائم  هعماج و  هسردم  اضیأ 
نوسمخ اهنم  هدیرج  وحن 400  اهب  تاعونـصم و  هلمج  تارهوجلا و  تالآلا و  لمع  جـسنلل و  دـعت  لماعم ال  هءارقلا و  تـالحم  نم 

ککسلا اهنم  رمت  بیدارس  هثالث  روکذملا  رهنلا  تحت  رفح  اهیلع و  رورملل  يریوک  رشع  هعبرا  سمیتلا  رهن  یلع  تعفر  دق  هنایدلل و 
اهمهأ و یناوملا و  مظعأ  نم  هردنل  ءانیم  و  ایونـس : هیراخب  هنیفـس  فالآ  عبرا  وحن  نفـسلا  نم  روکذملا  رهنلا  یف  رخمی  هیدیدحلا و 
نع 120 اهتالومحم  همیق  دیزت  نط  نویلم  اهلومحم 12  هنیفس  فلأ  نیعبس  وحن  نینسلا  ضعب  یف  اهیلا  درو  دقف  نفسلل  اطحم  اهرثکا 

ههج لک  نم  رصم  هطحم  نم  نسحا  اهنم  هدحاو  لقأ  هیدیدحلا  ککـسلل  هطحم  وحن 570  هردنول  یف  دـجوی  تاهینجلا و  نم  انویلم 
هرثک و دعت  اهتاراطقف ال  کلذ  عم  باکرلا و  نم  نییالم  ضرالا 110  تحت  اهلک  همصاعلا و  دیدح  هکس  تلقن  نینـسلا  ضعب  یف  و 

نم اندـنع و  هیناثلا  هجردـلا  تابرع  نم  ریثکب  سفنا  یه  هثلاثلا  هجردـلا  تابرع  نا  یتح  اناقتا  انـسح و  رظانت  ـال  هعرـس و  ساـقت  ـال 
هبناجب و اهوحن  هسأر و  قوف  اهلثم  تاراـطق و  هدـع  همادـقا  تحت  يری  ـالا و  هظحل  هیلع  یـضمی  ـال  بکارلا  نا  هشهدـملا  بئاـجعلا 

هعرـس سوبینمالا و  تابرع  کلذ  یلا  مض  اذاف  کلذ  نم  مظعأ  هشهد  ياو  عطقنی  يود ال  عم  رطاـنقلا  روسجلا و  یلع  راـج  اـهریظن 
باکرلا و عاوناب  اهتصغ  عم  هعرـسلا  لاکـشالا و  عاونالا و  هفلتخملا  تابکرملا  عاونا  نم  اهیف  حباس  وه  ام  عراوشلا و  هکرح  اهریس و 

انارکس الا  كرکف  وحصل  اکلام  کنا  نظت  الف  رمهنملا  لیسلاک  مهجومت  قیرطلا و  یبناج  یلع  هاشملا  کلذ  یلا  فیـضا  عئاضبلا و 
هجر هحیص و ال  هجض و ال  اتوص و ال  عمست  هلک ال  اذه  عم  کنا  هتیاغ  یلا  بجعلاب  بهذت  يذلا  کتشهد و  هرمخ  نم 
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ندـم رهـشا  نم  و  رطملا : رطقک  اهددـع  هیتوبکنع  اطویخ  اهترثک  نم  اهتننظل  اـهوج  یلا  ترظن  اذا  ول  اـم  هینوفلتلا  طویخلا  نم  اـهب  و 
هئامتسلا نع  دیزی  اهناکس  ددع  هیراجتلا و  زکارملا  مظعأ  نم  اریتلکنا و  یناوم  یناث  یه  هدنالریا و  رحب  یلع  هعقاولا  لوبرفیل  اریتلکنا 

مظعأ یه  فـلأ و  وحن 700  اهیلاها  ددع  رتسشنام و  هنیدم  اهنم  و  هنیفس : فلأ  رشع  هتـس  وحن  ایونـس  اهـضوح  لخدی  همـسن و  فلأ 
عنـص یف  اریتلکنا  یف  یلوألا  هنیدملا  یه  یتلا  ماهجنمرب  مث  همیظعلا : تاقیربافلا  هریبکلا و  لماعملا  اهب  هردنول و  دعب  هیعانـص  هنیدم 

 .. همسن فلا  اهناکس 460  ددع  هیدیدحلا و  تاودالا  رئاس  هیکیناکیملا و  هیراخبلا و  تالآلا 

اهریغ كروپ و  هنیدم  .خوجلا و  لماعم  ربکا  اهب  افلأ و  اهناکس 630  ددع  نیدیل و  هنیدم  اهنم  و 

ضرالا و ناکس  عبر  وحن  اهناکس  هیضرالا و  هرکلا  هحاسم  ثلث  وحن  اهتارمعتـسم  اریتلکنا و  كالما  هعـس  تغلب  دقف  اهتارمعتـسم  اما 
وحن ایـسآب و  نویلم  هیقیرفاب و  نویلم  اـکرماب و  هعبرم  تاـنویلم  ثـالث  اـهنم  عبرم  لـیم  وحن 7647000  هروکذـملا  هحاسملا  عومجم 
عون نم  مهلـصا  يرـصملا و  رطقلا  ناکـس  فصن  نم  رثکا  يا  تانویلم  تس  وحن  اهناکـس  ددع  غلبی  و  ایلارتسواب ..  فصن  نینویلم و 

نییلاغلا نوسکاس و  ولجنا  نییدنامرونلا و 

نوعدی اهناکس  ناک  نویبلا و  ایناطیرب و  نیینامورلا  دنع  یمست  تناک  دالیملا و  لبق  هنس 60  ناک  اریتلکنا  خیرات  ءادتبا  اهخیرات 100 
هبرطـضم تلاز  اهنا ال  الا  يدـالیملا  سماـخلا  نرقلا  لـئاوا  یف  تلقتـسا  مث  دـالیملا  دـعب  هنـس 83  نوینامورلا  اـهحتف  دـق  نوطیرب و 
هرواجملا میلاقالا  یلا  نییلصالا  اهناکـس  اودرط  نیینامرجلا و  ضعب  اهیلع  یلوتـسا  نا  یلا  اهل  نیرواجملا  تاوزع  هیلهالا و  بورحلاب 

تاـمجه ثیح  هل  فـصت  مل  اـهنا  ـالا  اریتـلکنا  کـلمب  هسفن  بقل  نم  لوأ  وـه  هنـس 823 و  یـسکس  کلم و  تربغا  اـهحتف  مث  اـهل 
هرهش اهل  لصح  هیکرمناد و  هلود  اریتلکنا  یف  تماق  يدالیملا  رشع  يداحلا  نرقلا  لئاوا  یف  مث  هتدم  یف  هیلاوتم  تناک  نییدنامرونلا 
دهع مث  فرتعملا  درودا  کلملا  کلملا  یلع  یلوتـسا  هیدالیم و  هنس 1042  هینوصکـصلا  هلودلا  اهتفلخ  مث  تقولا  کلذ  یف  هریبک 

نم ناـک  هنـس 1066 و  قود  میل  هدـعب و  یلوتـسا  تاوزغلا و  ضعب  یف  لـتق  مث  هکلمملا  لاـجر  دـحا  نبا  دـلرافن ؟؟؟ یلا  کـلملاب 
هعبر یف  نویکرمنادلا  نوینوصکصلا و  عقو  باقرلا و  هل  تناد  دابعلا و  خّودف  نییدنامرونلا 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 550 

http://www.ghaemiyeh.com


88 ص :

تنب لوالا  يرنهل  ناک  هیدـالیم و  هنـس 1135  نافطـسا  هتخا  نبا  هفلخ  مث  لوالا  يرنه  مث  یناثلا  میل  اـهیلع و  یلوتـسا  مث  مهتیدوبع 
هنـس 1189 و یف  تام  هیدالیم و  هنـس 1154  کلملا  یـسرک  یلع  سلج  یناثلا و  يرنه  هنم  اهل  دـلو  وجنا و  لرا  يارفوج  تجوزتف 

هبراح مث  قالخالا  دساف  انابج  ناک  نوج و  هوخا  هفلخ  مث  لصالا  يواسنرف  وه  هعاجشلا و  هلاسبلاب و  روهـشملا  لوالا  درـشت  هفلخ و 
یتلا دالبلا  درتساف  ثلاـثلا  يرنه  هنبا  هفلخ  هنس 1216 و  نوج  یفوت  مث  هدالب  نم  هلمج  ذخأ  هتوطـس و  فعـضا  اسنرف و  کلم  هوخا 

هنس 1264 و سیول  عم  برح  یف  هرکاسع  ترـسکنا  مث  لقالقلا  نم  لخت  مل  اهنکل  هلیوط  هدم  هکلم  یف  یقب  نویواسنرفلا و  اهذخأ 
مث یلاحلا  قسنلا  یلع  مظتنا  يزیلکنالا و  یلاعلا  سلجملا  مأتلا  همایا  یف  هروثلا و  کلت  دئاق  رتسل  لرا  یلا  کلملاب  دهع  اریسا و  ذخأ 

برحلا رهـش  مث  زلی  حـتف و  نآلا و  یلا  هتباث  لزت  مل  یتلا  نیناوقلا  نس  يذـلا  وه  لوالا و  درودا  هناکم  سلج  هنس 1272 و  یف  یفوت 
رسکنا ادنالتوکـس و  یلع  لمح  مث  هدم  سلجف  یناثلا  درودا  هنبا  هفلخ  هنـس 1307 و  یف  یفوت  مث  اهنم  هنایوغ  عجرتسا  اسنرف و  یلع 
ماظتنالا نم  ایلاخ  هدـم  هرما  یقب  رـشع و  هسمخلا  نس  یف  ناک  ثلاثلا و  درودا  کلملا  ماـمز  یلوت  هنس 1327 و  لتق  مث  هیوق  هرـسک 

اـهل و هما  قاقحتـسا  یلع  ءاـنب  اـسنرف  کـلم  هبقح  یعدا  مث  ریبک  مدـقت  هنمز  یف  اریتلکنـال  لـصح  هکلم و  اـهزو  هبتنا  ربک و  نا  یلا 
؟؟؟ یسیرک هعقو  یف  اضیأ  رصتنا  مث  امیظع  ایرحب  اراصتنا  سیولس  یف  رصتنا  برحلا و  ددج  مث  ائیش  اهنم  لنی  مل  هنا  الا  اهبراح 

مهکلم و ترـسا  مهترـسک و  نییدنالتوکـسلا و  تبراـح  اـیوق و  اـشیج  هتجوز  تزهج  هباـیغ  یف  نییواـسنرفلا و  عم  هندـه  دـقع  مث 
یلع روکذملا  دراودا  فحز  مث  عئاقولا  تلاوت  اسنرف و  عم  برحلا  تفنؤتسا  مث  مهترسک  نیینابسالا و  عم  ابرح  اضیأ  هبقع  تعبنتـسا 

نم هعـساو  ضارا  هدـع  کلذ  لدـب  ذـخأ  کلملا و  تخت  نم  هقح  نع  یفع  حلـصلا و  دـقع  نا  یلا  هیوق  هرـصح  اهرـصح  اـسنرف و 
نم هنـس 1376  یفوت  مث  مولعلا  هعانـصلا و  تقرت  اشهدم و  انـسحت  هنمز  یف  دالبلا  تنـسحت  دوقنلا و  نم  ارفاو  اغلبم  اسنرف و  كالما 
هنا الا  دـشرلا  نس  هغولب  نیح  یلا  لیکو  هل  میقا  هرمع و  نم  رـشع  هیناثلا  یف  وه  دوسالا و  سنربلا  نبا  یناثلا  درـشتد  هفلخ  دالیملا و 

هلیوط هنده  اسنرف  عم  دقع  ارذبم و  هتاوهش  یف  السرتسم  ناک 
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يرنه هدعب  کلملا  یسرک  یلع  سلج  مث  هلیوط  هدم  سبح  نا  دعب  لتق  ضبقلا و  هیلع  تقلا  همالا و  هتهرکف  مهیـشاوح  نم  جوزت  و 
اهیلع رصتنا  اسنرف و  یلع  ابرح  رهش  هتدم  یف  سماخلا و  يرنه  هنبا  هفلخ  هنس 1413 و  تام  هتدم و  لطت  مل  هنا  الا  هنس 1399  عبارلا 

هریصق هدم  دعب  هنا  الا  کلملا  یف  هل  اثراو  ریـصی  اسنرف و  کلم  تانب  يدحا  انیرتاک  جوزتی  نا  یلع  اهحلاص  مث  عئاقو  هدع  یف  ارارم 
نیب بارطضالا  عجر  هدج و  تام  مث  هدج  هطساوب  اسنرف  نم  اریبک  امسق  کلم  ارهش و  رمع 19  یف  سداسلا  يرنه  هنبا  هفلخ  یفوت و 

سوحنلا دوعـسلا و  لزت  مل  دالب و  هدـع  هنمز  یف  نویواسنرفلا  عجرتساف  قذـحلا  همهلا و  لـیلق  ناـک  سداـسلا  يرنه  نا  ـالا  نیتقرفلا 
تنک قود  درودا  تنب  اقباس  اریتلکنا  هکلم  ایروتکف  هفلخ  عبارلا و  میل  کـلملا و  یفوت  اـهیف  هنـس 1837 و  یلا  هکلمملا  هذه  بوانتت 

اهئاکذ اهقذح و  یف  هرهش  تاذ  تناک  هنس 1837 و  هنطلسلا  یسرک  یلع  تسلج  هنس 1819 و  اهتدالو  تناک  روکذملا و  میلو  وخا 
یقرتلا و ینغلا و  هوقلا و  نم  هتلاـن  اـم  اریتلکنا  لـنت  مل  فوهلملل و  هناـغا  فورعملل و  الذـب  ریخلل و  هبحم  هفع و  ءاـسنلا  نسحا  نم  و 
هنـس 1876 دـنهلا  یلع  هروطاربما  تجوت  مث  اطرفم  ابح  اهبحی  اهلجی و  يزیلکنالا  بعـشلا  ناک  ذـلو  اهمایا  یف  الا  ثیدـحلا  ندـمتلا 
یقیـسوملا و هءارقلاب و  اهتاقوا  لغـشت  تناک  تاغل و  هینامث  فرعت  تناکف  ینعم  لک  نم  دادعتـسالا  هلماک  تناـک  میظع و  لاـفتحاب 

روطاربما ارتلکنا و  کلم  نآلا  وه  عباسلا و  دراودا  اهدـعب  یلوت  مث  اهنبا  اـهتافو  نیح  یلا  هریـسلا  هدومحم  تیقب  زیرطتلا و  هطاـیخلا و 
دنهلا

امهیلی ام  واولا و  هزمهلا و  باب 

هراشا

______________________________

[ هبوأ ]

هجیا رحب  یف  هعقاو  لیبخرالا  رئازج  ربکأ  یه  هینانویلا  دالبلا  یف  هریزج  هطوبرم * ءات  هرخآ  ءاـبلا  حـتف  واولا و  ناکـسا  هزمهلا و  مضب 
لوطلا نم  هقیقد  هجرد و 35  هقیقد و 24  هجرد و 48  یلامشلا و 22  ضرعلا  نم  قئاقد  هجرد و 3  هقیقد و 39  هجرد و 57  نیب 37 

یلا 30 لایمأ  هتس  نم  اهضرع  لیم و  وحن 100  اهلوط  یقرشلا 
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ئفارم هدع  یبرغلا  اهلحاس  یف  ضرف و  هدع  اهلامش  یف  دجوی  همسن ..  فلأ  وحن 85  اهناکس  عبرم و  لیم  وحن 1400  اهتحاسم  الیم و 
دولجلا فوصلا و  نطقلا و  لسغلا و  تیزلا و  بوبحلا و  عاونأ  اهتارداص  هباصخلا و  هیاغ  یف  اهـضرأ  هیلبج و  هلـسلس  الوط  اهللختی  و 

مث نییقدـنبلا  هبوأ  تباصأ  هیطنزیبلا  هیروطاربمـالا  تئزج  اـمل  هناریغ  نـآلا  یلا  ضماـغ  هنم  میدـقلاف  اـهخیرات  اـمأ  هکاوفلا ..  عاونأ  و 
نآلا اهنم  فلأتی  هیرجه و  هنس 1237  نانویلا  اهیلع  یلوتسا  نأ  یلا  مهتیاعر  تحت  تیقب  هیرجه و  هنس 875  مهنم  نوینامثعلا  اهذخأ 

اعبرم الیم  اهتحاسم 1573  هبوأ  هیخرم  مهدنع  یمست  هیالو  يرخأ  رئازج  عم 

______________________________

[ اسدوا ]

مسقلا یف  نوج  لحاس  یلع  هعقاو  ایسور  نم  نوسرخ  هیالو  یف  هنیدم  فلأ * هرخآ  هددشم  نیسلا  حتف  لادلا و  رسک  نوکسف و  مضب 
لامشلا یلامش  یلا  هینیطنطـسقلا  نم  الیم  بونجب و 385  اـبرغ  نوسرخ  نم  ـالیم  هفاسم 90  یلع  دوسـالا  رحبلا  نم  یبرغلا  یلامـشلا 

فلأ اهناکـس 122  ددع  و  یقرـشلا ..  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 44  یلامـشلا و 30  ضرعلا  نم  هـقیقد  هـجرد و 29  یف 46  یقرشلا 
یلع راوسأ  نوصح و  هدـع  اهیقی  هدـیدجلا و  ایـسور  یلا  زکرم و  یه  دوهی و  ناـیلاطیا و  نمرأ و  مهیقاـب  نویناـنوی و  مهرثکأ  همـسن 

اهب دیلجلا  مودی  هنیفـس و  یـسرم 300  لمحتی  دیج  أفرم  اهب  دـیج و  اهؤانیم  دـیدجلا و  زرطلا  یلع  هعـساو  اهقاوسأ  هلوطب و  لحاسلا 
هکسب جربسرطب  وکسومب و  هلوصوم  یه  ایسور و  نم  هرداصلا  بوبحلا  رثکأ  ردصم  دوسالا و  رحبلا  ضرف  ربکأ  یه  نیرهـش و  وحن 

اهب هیدیدحلا و  ککسلا  هیسورلا و  رخاوبلا  هکرش  اهب  هیلک و  هسردم  حسارم و  تایفشتسم و  هدع  اهب  هیراخبلا و  نفسسلا  هیدیدح و 
اـسدوأ تیمـس  نییالم و  هعـست  اهتادراو  هیزیلکنا و  هریل  نییالم  هعبـس  وحن  نینـسلا  ضعب  یف  اهتارداص  تغلب  دـق  هصروب و  کـنب و 

اهراوج یف  تناک  یتلا  سوسدواب  هفورعملا  همیدقلا  هینانویلا  هرمعتسملا  مساب 

[ ابوروأ ]

هراـجت و هورث و  هلوـص و  اندـمت و  هیمهأ و  اـهمظعأ  اـهنکل  اـمجح  اهرغـصأ  یه  هسمخلا و  هیـضرألا  هرکلا  تاراـق  نم  هراـق  یه  * 
یلوالا نع  اهلـصفی  ایـسآ  برغ  هیقیرفأ و  لامـش  هعقاو  یه  و  لمعلا ..  مامز  اهدـیب  نارمعلا و  رادـم  روحم  یه  افراعم و  فعاـنص و 

یف نئاک  اهعومجم  لاروألا و  لابج  هلسلس  یناثلا  نع  طسوتملا و  ضیبألا  رحبلا 
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ابونج ایـسآ و  اقرـش  یلامـشلا و  دمجنملا  رحبلا  الامـش  یکیتنلتالا و  طیحملا  ابرغ  اهب  طیحی  هیـضرألا و  هرکلا  نم  یلامـشلا  فصنلا 
بونجلا یلا  لامشلا  نم  یلامشلا  ضرعلا  نم  هجرد  نیب 71 و 36  ام  یه  طسوتملا و  ضیبألا  رحبلا  دوسالا و  رحبلا  زاقوقلا و  لاـبج 

بیرق اهلکش  اعبرم و  ارتمولیک  فالآ  هرشع  نییالم و  هرشع  اهتحاسم  و  سیراب ..  راهن  فصن  طخ  رابتعاب  لوطلا  نم  نیب 58 و 12  و 
فـصاوعلا حایرلا و  دـیدش  لـحاوسلا  ضفخنم  وه  لامـشلا و  رحب  رحبأ  هدـع  اـهیبرغ  یکیتنلتـالا  طـیحملا  نم  نوکتی  ثلثملا و  نم 

قمعلا و لیلق  وه  قیطلابلا و  رحب  ایناطرب و  اـسنرف و  اـکیجلب و  هدـل و  وه  هقرامنیادـلا و  جورن و  نیب  عقاو  ءاتـشلا  لـصف  یف  اـصوصخ 
نیب هدنالریا  رحب  اسنرف و  اریتلکنا و  نیب  شناملا  رحب  هقرامنیادلا و  ایناملأ و  ایسور و  جوسأ و  نیب  عقاو  رزجلا  دملا و  تاکرح  یفخ 

نم طسوتملا  ضیبالا  رحبلا  اینابسأ و  اسنرف و  نیب  وه  اسنرف و  رحب  ءاتش و  اصوصخ  عباوزلا  اریثک  نارحبلا  ناذه  هدنالریا و  اریتلکنا و 
اهنم رحبأ  هدـع  عرفتی  هنم  هرارملا و  دـیدش  وـه  هیقیرفأ و  اـبوروأ و  راـهنأ  رثـکأ  هیف  بصی  عـبرم و  لـیم  هلوط 926000  بوـنجلا و 
نیب نانویلا  رحب  ناقلبلا و  هریزج  هبش  اسمنلا و  ایلاطیإ و  نیب  یکیتایردالا  رحبلا  هیلقص و  هینیدرس و  هقـسرق و  ایلاطیإ و  نیب  هناکـسوت 

هیکرت ابوروأ و  هیکرت  نیب  هرمرم  رحب  ایـسآ و  هیکرت  ابوروأ و  هیکرت  نانویلا و  نیب  لیبخرالا  وأ  هیجبإ  رحب  نانویلا و  ایلاطیا و  بونج 
اینامور و ایـسور و  نیب  عقاو  وه  ابوروأ و  هاـیم  عبر  هیف  بصی  ءاونـألا و  ریثک  وه  لـیم و  فلأ  هحطسم 170  دوسالا و  رحبلا  مث  ایـسآ 

ریغلا ناتـسکرت  ایـسور و  نیب  اهقرـش  یف  نئاـکلا  رزخلا  رحب  مث  ایـسور  بونج  قازآ  رحب  هنم  نوکتی  ایـسآ و  هیکرت  اـبوروأ و  هیکرت 
هفلتخم یه  رتمولیک و  فلأ  اهئطاوش 32  لوط  تغلب  هرارملا و  لیلق  وه  دوسالا و  رحبلا  هحاسم  لداعت  هتحاسم  رخآ و  رحبب  لـصتملا 

لامـشلا و رحب  شنملا و  یف  هعفترم و  هیرجح  هعطقتم  یه  یکیتنلتالا  طـیحملا  اـبوروأ و  نم  طـسوتملا  ضیبـألا  رحبلا  یفف  لکـشلا 
اغیر هدنلف و  ناجلخ  ایسورلا و  جوسأ و  نیب  ینتوب  جیلخ  یه  اهتاجلخ  و  جیراعتلا ..  هلیلق  هطحنم  لوهـس  یه  دوسالا  رحبلا  قیطلبلا و 

هدنلتوج و هریزج  هبش  لامش  یف  دروبفمیل  جیلخ  ایسورب و  لامـشب  کیبول  نیتنـس و  حیزتند و  جیلخ  ایـسور و  لحاس  یلع  هینوفیلوأ 
یمظعلا ایناطیربب  دیلک  نوتسرب و  اجیلخ  هدنلوهب و  ءزردی  زورالود و  اجیلخ 
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هیقدـنبلا تنارات و  ءونج و  اسنرفب و  نویل  ناجلخ  اینابـسأ و  اسنرف و  نیب  هینوقـسغ  جـیلخ  هدـنالریاب و  لاـجتیود  يولاـج و  اـجیلخ  و 
اـسدوأ جـیلخ  اضیأ و  اهب  زاغروب  جـیلخ  ایکرتب و  سوراس  کینالـس و  نانویلاب و  انیثا  هتناـپیل و  اـسمنلاب و  مویف  هتـسیرت و  اـیلاطیاب و 

لـصوملا وـه  هـیقیرفأ و  اینابـسا و  نـیب  قراـط  لـبج  زاـغوب  وـه  طـسوتملا و  ضیبـالا  رحبلا  یف  وـه  اـم  اـهنم  اـهتازاغوب  و  ایـسورب .. 
ایلاطیا و نیب  هنیـسم  زاغوب  هقـسرق و  هینیدرـس و  یتریزج  نیب  ویـسافینوب  زاغوب  طسوتملا و  ضیبـألا  رحبلاـب  یکیتنلتـالا  سوناـیقوألل 

روفـسوبلا زاغوب  لیدناردلا و  زاغوب  یکیتایردالا و  رحبلاب  نانویلا  رحب  لصوملا  وه  ایکرت و  ایلاطیا و  نیب  هتنارت ؟؟؟ وأ  لانق  هیلقص و 
ایـسآ و هیکرت  نع  ابوروأ  هیکرتل  نالـصافلا  امه  دوسالا و  رحبلاب  یناثلا  طسوتملا و  ضیبـالا  رحبلاـب  هلـصوب  لوـألا  هرمرم و  رحب  یف 

وه یکیتنلتالا و  طیحملاب  وه  ام  اهنم  قازآ و  رحب  دوسالا و  رحب  نیب  لصی  وه  زاقوقلا و  دالب  مرقلا و  هریزج  هبـش  نیب  هعلق  ینیزاغوب 
تلب زاغوب  ریبکلا و  تلب  زاغوب  هوانیدنیکـسا و  هریزج  هبـش  هقرامینادلا و  نیب  دیوسلا  زاغوب  تاغیتاک و  زاغوب  كارجاکـسا و  زاغوب 
جروج ناس  لانق  اریتلکنا و  اسنرف و  نیب  هیلاکودای  زاغوب  قیطلبلا و  رحبب  لامشلا  رحب  هلصوم  یه  یقرامینادلا و  لیبخرالا  یف  ریغصلا 

وه یلامشلا و  دمجنملا  طیحملاب  وه  ام  اهنم  و  روکذملا ..  رحبلاب  هدنالریا  رحب  نالصوی  امه  هدنلریا و  هریتلکنا و  نیب  لامشلا  لانق  و 
رحبلا رئازج  اـمأ  هروکذـملا ..  هریزجلا  هدـیدجلا و  هلیمر  هریزج  نیب  اراـک  زاـغوب  زتاـجیا و  هریزج و  ایـسورلا و  نیب  زتاـجیا  زاـغوب و 

اسنرفل و ناتعبات  امه  ریی و  رئازج  هقـسرق و  هریزج  .اینابـسال و  هعبات  یه  هسیفیا و  هقرونیم و  هقرویم و  هریزج  یهف  طسوتملا  ضیبـالا 
قیطلابلا و رحب  یف  وه  ام  اهنم  اریتلکنال و  هعبات  یه  هطلام و  هریزج  اـیلاطیال و  هعباـت  یه  هیلا و  يراـبیل و  هیلقـص و  هینیدرـس و  رئازج 

جوسال هعبات  یه  دنلآ و  دنلتوج و  دنلوا و  رئازج  یقرامینادلا و  لیبخرالا  رئازج  یقاب  ملهنرب و  دـنلال و  یفویف و  دنلیـس و  رئازج  یه 
یلامشلا دمجنملا  یف  وه  ام  اهنم  ایـسوربل و  هعبات  یه  نسلا و  نرمهف و  نچور و  رئازج  هیـسورل و  هعبات  یه  وغاد و  لزوا و  رئازج  و 

هاشغم هرفقم  اهلک  روکذـملا و  ضرعلا  نم  یف 78  جروی  نتپس  رئازج  یلامـشلا و  ضرعلا  نم  یف 82  فیزوج  وـسنارف  رئازج  یه  و 
فیوجلک زتاجیاو و  هدیدجلا و  هلبمر  رئازج  جورت و  ایسور و  یلامش  یه  ناکسلا و  نم  هیلاخ  دیلجلاب 
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دنلما و جوکین و  ومرـش  وه  یلامـشلا و  رحبلا  یف  وه  ام  اهنم  جورنل و  هعبات  یه  ندوفول و  يوسمورت و  رئازج  هیـسورل و  هعبات  یه  و 
ام اهنم  و  هدنلیز : یطاوش ء  یف  یه  نلوت و  نیووش و  نیریـشلا و  دنلفیب و  هدنلوه و  ئطاوش  یلع  یه  لسکت و  دـنلیلق و  جنلیـشرت و 

لماـشلا هیناـطیربلا  رئازجلا  عمجم  هقرامینادـلل و  هعباـت  اـهلک  رورف و  رئازج  هدـنلزیا و  هریزج  وه  یکیتنـالتالا و  سوناـیقوالا  یف  وـه 
اهنم و  يزلجنا : هریزج  نام و  هریزج  وه  هدنلریا و  رحب  یف  وه  ام  اهنم  هدنلتیـش و  هداکروا و  هدـیربه و  هدـنلریا و  یمظعلا و  ایناطیربل 

رحبلاـب هیــساملاد  ناـیریلیا و  رئازج  مـث  اریتلکنـال ..  هعباـت  یه  هیدــنمرونلا و  رئازجلا  تـیار و  هریزج  وـه  شنملا و  رحب  یف  وـه  اـم 
، نانویلل هعبات  اهلک  هیپوا و  هریزج  هدالکیـس و  رئازج  عمجم  اهرهـشا  یتلا  لیبخرالا  رحب  رئازج  مث  اسمنلل ، هعباـت  یه  یکیتاـیرذالا و 
و هیلعلا ..  هلودـلل  هعبات  اهلک  لیبخرالا و  یف  زویـشط  یکارتوماس و  سونمل و  طسوتملا و  ضیبـالا  رحبلا  ضرع  یف  دـیرک  رئازج  مث 
ضیبالا و رحبلا  قیطلابلا و  رحب  لامشلا و  رحب  یلامشلا و  دمجنملا  طیحملا  نیب  هوانیدنکـسا  هریزج  هبـش  اهرهـشا  اهیف  رئازجلا  ءابـشا 

جوسا هریزج  هبـش  اـهبونج  یف  یلفـسلا و  اـینوپال  هریزج  هبـش  یقرـشلا  اهلامـش  یف  اـینوپال و  جورت و  جوسا و  دـالب  یلع  لمتـشی  وه 
هبـش مث  هیلامـشلا  هدنلوه  هریزج  هبـش  مث  تاغیتاک  زاغوب  لامـشلا و  رحب  نیب  یقرامینادـلا  دـنلتوج  هریزج  هبـش  مث  یلفـسلا  هیبونجلا 

رحبلا یکیتنلتالا و  طیحملا  نیب  اینابـسا  هریزج  هبـش  مث  اسنرفب  ایناطیرب  ناتنتوک و  هریزج  هبـش  مث  اریتلکناـب  لاونروک  لاـغلا و  هریزج 
هبـش اهبونجب  یکیتایردالا و  رحبلا  هتاکـسوت و  رحب  نیب  ایلاطین  هریزج  هبـش  مث  لاغوتربلا  اینابـسال و  لـماش  وه  طـسوتملا و  ضیبـالا 
یلع لمتـشی  وه  دوسالا و  رحبلا  طسوتملا و  ضیبـال  رحبلا  یکیتاـیردالا و  رحبلا  نیب  ناـقلبلا  هریزج  هبـش  مث  هیلوپ  هربـالک و  هریزج 

هبش هداله و  هریزج  هبش  ایکرت و  یف  کیدیـسلش  هریزج  هبـش  هبونجب  نانویلا و  دوسال و  لبجلا  برـصلا و  اینامور و  ایکرت و  کلامم 
ضیبـالا رحبلا  سؤر  اـمأ  دوسـالا ،، قازا و  يرحب  نیب  لـصاف  وه  ایـسورلا و  بوـنجب  مرقلا  هریزج  هبـش  مث  ناـنویلا  یف  هروـم  هریزج 

مث ایلاطیا  بونجب  اکول  سأر و  وتنافیت و  راپس  سأر  مث  اسنرفب  هیسیس  سأر  مث  اینابساب  سولاک  سأر  سولای و  سأر  یهف  طسوتملا 
یهف یلامشلا  دمجنملا  طیحملا  سؤر  امأ  و  مرقلا ..  بونجب  زنیوسرک  سأر  مث  هروم  بونجب  ناپاتام  سأر 
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وبرتـسلف سأر  جورن و  بوـنجب  سنـسدنل  سأر  یهف  هعباوـت  یکیتنلتـالا و  طـیحملا  سؤر  اـمأ  و  نیکروـن ..  سأر  لامــشلا و  سأر 
دنزدنل یقرشلا و  اهبونجب  دنلروف  یمظعلا و  ایناطیرب  لامـشب  یبسنکند  سأر  هقرامینادلا و  لامـشب  نجاکـسا  سأر  جوسا و  بونجب 

اـسنرف لامـشب  وتیام  ناـس  جاـه و  یتیرج و  مث  اهلامـشب  نلاـم  سأر  هدـنلریا و  بونجب  نزیم  سأر  ریلک و  سأر  مث  یبرغلا  اـهبونجب 
زاغوب برقب  هقیرط  رغالا و  فرطلا  سأر  لاغوتربلا و  برغب  ناسنف  ناسواکور  سأر  یبرغلا و  اینابسا  لامشب  ریتسنف  سأر  مث  یبرغلا 
خزرب تارتم و  ولیک  ینامث  هضرع  هیـسورب و  مرقلا  هریزج  هبـش  لـصوملا  بوکیریب  خزرب  نیخزرب  يوس  اـهب  سیل  و  قراـط ،، لـبج 

تارتمولیک تس  هضرع  نفسلا و  رورمل  جیلخ  نآلا  هیف  عطق  دق  هنا  الا  نانویلا  دالب  یقابب  هروم  هریزج  هبش  لصوملا  هتنروک 

حطـسم غلبی  هلیلق  لوهـس  اهب  دـجوی  هخماش  لابج  هعفترم و  باضه  نع  هرابع  لوالا  نامـسق ..  اهرظنم  رابتعاب  یه  هیعیبطلا ..  اهتئیه 
قرـش ارـسیوس و  دالب  يأ  ایلعلا  ابوروا  یلع  يوتحی  وه  رتم و  هئامـسمخ  هعافترا  طسوتم  هیوابوروالا و  هراـقلا  هحاـسم  عبر  هتحاـسم 

 .. لاغوتربلا اینابسا و  ایلاطیا و  نانویلا و  ایکرت و  اسمنلا و  ایناملا و  ابونج  اکیجلبلا و  اسنرف و 

،، ارتم هعافترا 150  طسوتم  هیقابلا و  ابوروأ  عابرا  هثالث  هتحاسم  غلبت  لابجلا  راحبلا و  نیب  هرصحنم  هعـستم  لوهـس  نع  هرابع  یناثلا  و 
الامـش یلفـسلا و  اسنرف  لوهـس  ابرغ  اهدـحی  هیبلالا و  لابجلا  لوالا  ماسقأ ، هتـس  یلا  اهروصت  هلوهـسل  نویفارغجلا  اهلابج  مسق  دـق  و 

هیبرغلا و هلسلسلا  ماسقأ  هثالث  یه  طسوتملا و  ضیبالا  رحبلا  ابونج  ایسور و  لوهس  اقرش  اینولوپ و  هیلامـشلا و  ایناملا  اکیجلب و  لوهس 
یه هیقرشلا و  هلسلسلا  اسنرف و  ایلاطیا و  اسمنلا و  ارـسیوس و  نیب  هعقاولا  یه  یطـسولا و  هلـسلسلا  اسنرف و  ایلاطیا و  نیب  هلـصافلا  یه 
یتلا وزیف  لبج  همف  اهممق  رهـشأ  هفینج و  هریحب  یلا  طسوتملا  ضیبالا  رحبلا  لحاوس  نم  هیبرغلا  هلـسلسلا  دـتمت  اـسمنلا و  یف  هعقاولا 
غلبی یتلا  ضیبالا  لبجلا  همق  اهممق  رهـشأ  اـسمنلا و  دودـح  یلا  اـسنرف  دودـح  نم  هدـتمم  یطـسولا  هلـسلسلا  ارتم و  اهعافترا 3840 

ناقلبلا و هریزج  هبـش  یلا  هدـتمم  اسمنلا  یـضارا  یف  هرـصحنم  هیقرـشلا  هلـسلسلا  ابوروأ و  یف  همق  یلعا  یه  راـتما و  اهعافترا 4810 
هریزج هبش  لابج  رئاس  یلع  هیوتحملا  هینابسالا  لابجلا  یناثلا  مسقلا  و  رتم ..  اهعافترا 3800  غلابلا  رنکولج ؟؟؟ همق  اهممق  یلعأ 
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 .. راهنالا اهب  يرجت  هقیمع  ناید  هدع و  اهعطاقت  هبضه  نع  هرابع  یه  لاغوتربلا و  اینابسا و 

رئازج یلع  هدـنلریا و  هیـسوقیا و  اریتـلکنا و  یمظعلا  اـیناطیرب  رئازج  لاـبج  یلع  هیوـتحملا  یه  هیناـطیربلا و  لاـبجلا  ثلاـثلا  مسقلا  و 
لابج هوانیدنکـسا و  هریزج  هبـش  لاـبج  یلع  هیوتحم  یه  هیوانیدنکـسالا و  لاـبجلا  عبارلا  مسقلا  و  هدنلتیـش ..  هداـکروا و  هدـیربه و 

؟؟؟ هنلنف انیوپال و 

یه هیلاروالا و  لابجلا  سماخلا  مسقلا  و  رتم ..  اهطقت 2600  یلعا  یف  اهعافترا  غلابلا  همیظعلا  جورن  هبضه  نم  هنوکم  هلسلسلا  هذه  و 
هذـه لابج  ممق  رهـشا  رتمولیک و  بونجلا 2500  یلا  لامشلا  نم  اهلوط  غلبی  ایربیـس  لوهـس  ایـسور و  لوهـس  نیب  هلـصافلا  هلـسلسلا 

نم رتمولیک  اهلوط 1100  هیزاـقوقلا  لاـبجلا  سداـسلا  مسقلا  و  رتم ..  اهعافترا 17000  یتلا  يوکـسف  وکابدنوک  لبج  همق  هلـسلسلا 
اینابـسأب و هیلیتسک  هبـضه  ابوروأ  باضه  رهـشا  و  رتم ..  اـهعافترا 6500  یتلا  زوربلا  لـبج  همق  اـهب  همق  یلعأ  قرـشلا و  یلا  برغلا 
یطسولا و ایکرت  ایناقلیسنارت و  ایسیلاغ و  ایمیهوب و  ایراقاب و  ارـسیوس و  باضه  نیدرالا و  رجتال و  باضه  یطـسولا و  اسنرف  هبـضه 
هیلقصب و انتیا  ناکرب  یلوبان و  راوجب  فوزیق  ناکرب  هلعتشملا  اهنیکارب  رهشأ  و  ایسورب : يادلا  هبـضه و  هیبرغلا و  هوانیدنکـسا  هبـضه 

هئیه یلع  وجلا  یف  عفترت  هراح  عیبانی  هدـنالزیا  یف  دـجوی  و  اهریغ ..  الکه و  ناکرب  يراپیل و  رئازجب  وناکلوف  یلوبمورتسا و  ناـکرب 
اهلوهـس و هددـعتم  تاـهج  یف  هقرفتم  نیثـالث  وحن  یهف  هئفطنملا  نیکاربـلا  اـما  ارتـم ..  نیـسمخ  وحن  اـنایحأ  غلبی  اـعافترا  تاروفاـن 
هقرامینادلا و دلاو و  هیلامـشلا  ایناملا  اینولوپ و  هیبونجلا و  جوسأ  لوهـس  مث  ابوروأ  یف  ایـسور  لوهـس  ملاعلا  لوهـس  عسوأ  اهیراحص 
هیقرـشلا و ارتلکنا  هبیـصخلا و  هیدرابمول  سازلالا و  ندابورجملا و  اـینامور و  لوهـس  مث  هیبرغلا  اـسنرف  هیلامـشلا و  اـکیجلب  هدـنلوه و 
ألکلا و تبنت  هیعیبط  هیتابن  یضارأ  امهیراحص  لب  امهریغ  هیقیرفا و  ایسآ و  یف  امک  ءارفق  يراحـص  ابورواب  سیل  یطـسولا و  هدنلریا 

 .. ساریماراپ یمست  یتلا  اینابسا  یلفسلا و  ایناملا  اکیجلبلا و  نیدرالا و  .اسنرفب و  هینوقسغ  یقرشلا و  ایسور  بونج  يراحص  اهرهشأ 
رجملا و لوهس  ایرافاب و  یلفسلا و  ایناملا  جوسا و  هدنلف و  ضارأ  ضعب  ایریبس و  ایسور و  تاعقنتسم  اهنم  هریثک  ابوروأ  تاعقنتسم  و 

مث رتم  عافترا 2500  یلع  یه  هدافینریـس و  تانربلا و  بلالا و  زاقوقلا و  لاـبج  مهقب ؟؟؟ یتلا  یه  اـبوروأ  جـلاثم  رهـشأ  و  اـهریغ .. 
جلاثم
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هایملا يراجم  و  ءاملا ..  حطس  یلع  وفطت  ضرالا و  حطس  یشغت  یه  هیبطقلا و  راطقالا  جلاثم  مث  رتم  عافترا 4000  یف  جورن  جوسا و 
يادـلا و هبـضه و  اهمهأف  اهرداصم  اما  اهرداصم ..  هحالملل و  اـهتیلباق  اـهتارایت و  هعرـس  اـهعاستا و  یف  هفلتخم  هریثک و  اـبوروأ  یف 
شنملا و رحب  یلامـشلا و  رحب  کیتلابلا و  یلامـشلا و  دمجنملا  هرـشع  یهف  اهباصم  امأ  و  راهنالا ..  رثکأ  يرجت  امهنم  بلالا و  لابج 

یلامـشلا دـمجنملا  طیحملا  یف  بصت  یتلا  راهنالاف  قازآ ..  رحب  دوسـالا و  رحبلا  کـیتایردالا و  طـسوتملا و  ضیبـالا  کـیتنلتالا و 
کیتلابلا رحب  یف  بصت  یتلا  جورن و  ایـسورلا و  نیبانات  هیبطقلا و  ایـسورب  اجینوا  نزیم و  رهن  اـمهیلی  هنیود و  اروبـشتی و  رهن  اـهمظعأ 

اتوـج جورنب و  ینموـلج  یه  لامـشلا  رحب  یف  بصت  یتـلا  اـهریغ و  یبوـنجلا و  هنود  اـفران و  اـقین و  جوساـب و  لد  اـینروت و  رهن  یه 
نوناش اهرهـشأ  یکیتنلتالا  یف  بصت  یتلا  ثروف و  ریبموه و  سمیتلا و  وکـسا و  زوملا و  نیرلا و  سما و  رزو و  بلـالا و  جوساـی و 

وینم واسنرفب  رودآلا  نوراجلا و  تناراشلا و  راوللا و  نیسلا و  موسلا و  اضیأ و  اهب  نرفـس  ارتلکناب و  سرم  هیـسوقاب و  دیلک  هدنلریاب و 
رهن اهرهشأ  هعباوت  طسوتملا و  ضیبالا  رحبلا  یف  بصت  یتلا  هینابـسالا و  هریزجلا  هبـشب  ریبکلا  يداولا  هنای و  يداو  هجات و  ورود و  و 

ازتیرامر ادراق و  نیرد و  ایلاطیاب و  جیداو  وپ  هربت و  ونرا و  اسنرفب و  نورلا  دوالا و  اینابساب و  هربا  رایفالا و  يداو  رکـسلا و  اروجیس و 
رحب یف  بصت  یتلا  نابوقلا و  نودلا و  ربیندـلا و  رتسیندـلا و  هنوطلا و  اهرهـشأ  دوسالا  رحبلا  یف  بصت  یتلا  راهنالا  هیلعلا و  هلودـلاب 

 .. لاروالا اجلوفلا و  كریتلا و  اهرهشأ  نیبزق 

ایـسورب و امهالک  اـجینوا و  هریحب  عبرم و  رتمولیک  رـشع  هیناـمث  اهحطـسم  اـبوروأ  تاریحب  ربکأ  یه  اـجودال و  اـهتاریحب  اهرهـشأ  و 
نرـسول و جوز و  خـیروز و  سناتـسنوک و  هفینح و  هریحب  جوساب و  رلیم  هریحب  رتو و  هریحب  رنو و  هریحب  اینوپال و  هدـنلنف و  تاریحب 
ایلاطیاب و ایاجوریب  دراج و  موک و  وناجول و  روجام و  هریحب  اهمساب و  هامسملا  دالبلل  هرواجم  اهلک  زینرب و  نوط و  نییب و  لیتاشون و 

اینابلاب هیناثلا  دوسالا و  لبجلا  بونجب  یلوالا  ایکرتب  هدیرخوا  هردوقشا و  هریحب  رجملاب و  نونالاب  هریحب 

یلا همیسقت  نکمی  کلذ  عم  هبسن و  لدتعم  یلامـشلا  بطقلا  ءاوتـسالا و  طخ  نیب  هطـسوتم  هطقن  یف  اهنوکل  ابوروأ  سقط  اهؤاوه .. 
هیدوالا وه  راحلا و  مسقلا  ماسقأ  هثالث 
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نم ءاوتـسالا  طخ  نم  اهتیبرقال  اهناف  نانویلا  ایکرت و  ایلاطیا و  هیبونجلا و  اسنرف  اینابـسأ و  یف  يأ  هراقلا  بونج  یف  هعقاولا  لوهـسلا  و 
یلاعأ وه  درابلا  مسقلا  هراقلا و  هیقبل  هبـسنلاب  هراح  دعت  هخماشلا  لابجلاب  اهزجحل  اهیلع  هدرابلا  هیلامـشلا  حایرلا  بوبه  مدع  اهریغ و 

یتلا ابوروأ  برغ  هعقاولا  دالبلا  وه  لدتعملا  مسقلا  هوانیدنکـسا و  ایـسور و  نم  یقرـشلا  لامـشلا  دالب  هجلثملا و  هیوابوروألا  لابجلا 
هیناطیربلا و رئازجلا  هدنلوه و  اکیجلب و  اسنرف و  لاغوتربلا و  دالبک  کلذ  هبطرلا و  هراحلا  یکیتنلتالا  طیحملا  حایر  بوبه  دروم  یه 
و هراقلا ..  نم  هیبونجلا  دالبلا  باضه  اذـک  اسمات و  ارـسیوس و  ایناملأک و  ابوروأ  طسوتم  دالب  اـضیأ  اـهلثم  اـهریغ و  جورن و  ئطاوش 
همرکلا و ایروس  نم  ذـخأ  امف  ایـسآ  نم  اصوصخ  يرخأ  تاراق  نم  هبلجتـسم  تاوارـضخ  هکاوف و  بوبح و  نم  ابوروأ  تاتابن  رثکأ 

هینیمرأ نم  نقاردـلا و  زوجلا و  ناریا  نم  اطاطبلا و  هیبونجلا  نم  هرذـلا و  هیلامـشلا  اـکرمأ  نم  نطقلا و  دـنهلا  نم  توتلا و  نوتیزلا و 
هیقب تاتابن  بلغأ  اهیف  عرزی  راص  تاتابنلاب و  هینغ  تحبـصأ  نآلا  اهنأ  الا  اذکه  ناقتربلا و  رکـسلا و  بصق  نیـصلا  نم  شمـشملا و 

یف هرذـلا  هیلامـشلا و  میلاقألا  یف  ناـمطرهلا  رادواـجلا و  اـینامور و  رجملا و  اـسنرف و  ایـسور و  یف  حـمقلا  هعارز  ترثک  تاراـقلا و 
رجنبلا ایمیهوب و  ایراقاب و  اکیجلب و  اریتلکنا و  یف  رانیدـلا  هشیـشح  ریعـشلا و  رجملا و  اسنرف و  میلاقألا و  هذـه  یف  مورکلا  هیبونجلا و 

ناقتربلا زرألا و  نوتیزلا و  ابوروأ و  یلامش  یف  سطاطبلا  هدنلریا و  ایسور و  یف  ناتکـسلا ؟؟؟ لیتلا و  اکیجلب و  ایناملأ و  اسنرف و  یف 
هریزج هبـش  اـمنلا و  ایـسور و  یف  تاـباغلا  رثکت  اـسنرف و  اـیلاطیاب و  رثکـالاب  زقلا  دود  اـهبونج و  یف  هکاوفلا  هیقب  توتلا و  نیتـلا و  و 

دقف راطقالا  ضعب  نم  تدقف  دق  هیرب  تاناویح  هدـع  لب  اهل  یلاهالا  همواقمب  ددـبتت  تداکف  هیذؤملا  تاناویحلا  امأ  و  وانیدنکـسا ... 
ایـسور و تاهج  ضعب  نأ  دقفی  یف  داک  کلالا  سکروالا و  يرخأ و  تاهج  ضعب  يربکلا و  ایناطیرب  نم  بئذـلا  بدـلا و  ضرقنا 

هیبرتب مهئانتعاب  کلذ  اولباق  مهنأ  الا  لابجلا  لسالـس  یلاعأ  یف  لبجلا  سیت  قراط و  لبج  برق  درقلا  یـصقالا و  بونجلا  یف  ذفنقلا 
تابرعلا لویخ  هیزیلکنالا و  دایجلا  اـهنمف  ـالامج  الـسن و  امـسج و  اـهتیقرت  یف  مهدـهج  اولذـب  اـهعون و  ریثکت  هیلهـالا و  تاـناویحلا 

؟؟؟ هیکنملفلا هیواسنرفلا و  راقبالا  هیزیلکنالا و  ناریثلا  هینابسالا و  هیواسنرفلا و  لاغبلا  هیواسنرفلا و 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 560 

http://www.ghaemiyeh.com


98 ص :

لداعی هجرختـسم  اریتلکنا و  یف  يرجحلا  محفلا  رثکی  و  هیزیلکنالا ..  هیواسنرفلا و  هینابـسالا و  نافرخلا  هیرـسیوسلا و  هیدـنلوهلا و  و 
اسنرف و اکیجلب و  ایناملأ و  یف  اضیأ  ناریثک  امه  رکذ و  امم  فصنلا  لداـعی  هناـف  دـیدحلا  اذـک  تاراـقلا و  هیقب  نم  عرختـسملا  یثلث 

ایسور یف  بهذلا  اینابـسا و  یف  هضفلا  ایـسورب و  اکیجلب و  یف  کنزلا  رثکی  صاصرلا و  ریدصقلا و  ساحنلا و  اریتلکنا  یف  رثکی  اذک 
اکیجلب ایلاطیا و  یف  ماخرلا  هیلقص و  یف  تیربکلا  اسمنلا و  و 

ناف هدـحاو  هبـسنب  اهیف  سیل  کلذ  نأ  الا  تاراقلا  هیقب  ماما  یعانـصلا  مدـقتلا  نم  اـبوروأ  هتغلب  اـم  یفخی  ـال  اـهتراجت ..  اـهتعانص و 
ایناملأ اسنرف و  کلذ  یف  اهیلی  اهب و  قیرحلا  داوم  رفوت  تالآلا و  هرثک  ببسب  کلذ  هزهجملا و  تاعونـصملا  یف  اهریغ  قوفت  اریتلکنا 
ابوروأب هیراجت  هلود  لوأ  تناک  اریتلکناب  هیعانصلا  هیعیبطلا و  لیـصاحملا  رفوت  ببـسب  اهریغ و  مث  هقرامیناد  ارـسیوس و  اکیجلب و  مث 

بلجتـست هروکذـملا  کـلامملاف  ارـسیوس  هدـنلوه و  اـکیجلب و  مث  اـیناملأ  مـث  اـسنرف  کـلذ  یف  اـهیلی  اـهلک و  هروـمعملا  یف  لـب و 
هیعانصلا روصلا  نسحأب  هلمجم  اهیلا  اهدرت  مث  هیعانـصلا  بلاوقلاب  اهکبـست  تاهجلا و  رئاس  نم  هیلآلا  داوملا  هیعیبطلا و  تالوصحملا 

..

هلباق اهراهنأ  رثکأ  دحاو و  قیرطب  ضعبلا  اهضعبب  هراقلا  هذه  ءازجأ  لصت  اهضعبب  اهلاصتا  اهترثک و  نم  تداکف  هیدیدحلا  اهقرط  امأ 
همسن و نویلم  نیعبس  فین و  هئامثالث و  وحن  اهناکس  ددع  غلب  دق  و  رصحت ..  داکت  هیفارغلتلا ال  كالسالا  هریثک و  اهتالانق  هحالملل و 

نم رثکأ  اهیف  يونسلا  ومنلا  لدعم  نرقلا و  اذه  طساوأ  ذنم  هشهدم  هعرسب  ایقار  لازی  مهومن ال  ابیرقت و  هرماعلا  ناکس  عبر  رادقم  وه 
فلالا یف  هرشع 

و جوربلا ؟؟؟ جوسلا و  ارـسیوس و  هدـنلوه و  اـیناملأ و  یلاـهأ  مه  نویناـمرج و  ماـسقأ  هعبرأ  نویلـصالا  اـبوروأ  ناکـس  مهـسانجأ .. 
مه هیوالس و  .نامورلا و  لاغوتربلا و  ایلاطیا و  اسنرف و  اینابـسأ و  ناکـس  مه  نوینامور و  .نویلـصألا و  ایناطیرب  ناکـس  هقرامینادلا و 

ناکس قلسلا و  بعشلا  ایسور و  لامش  لهأ  رتتلا و  كارتالا و  اهنم  هفلتخم  يرخأ  ممأ  .برصلا و  ایمیهوب و  اینولوب و  ایسور و  یلاهأ 
.سانجأ هثالث  یف  مهرـصح  يرخأ و  هروصب  نییفارغجلا  ضعب  مهمـسق  مهریغ و  هینابلألا و  لـئابقلا  ایـسوکیا و  لاـبج  لاـغلا و  دـالب 

.يوابوروالا يدنهلا 

یلوغملا هیفالسلا و  هینامرجلا و  هینیتاللا و  هینانویلا و  همالا  هتحت  يدنهلاف  یماسلا  .یلوغملا و  و 
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هیواـسنرفلا و هیزیلکنـالا و  اهرهـشأ  هریثـک و  مهتاـغل  و  هیدوـهیلا ..  همـألا  هتحت  یماـسلا  كرتـلا و  نویدـنلفلا و  نوینوبـاللا و  هـتحت 
هینانویلا هیلاغوتربلا و  هیواسمنلا و  هینابسالا و  هیسورلا و  هینایلتلا و  هینامرجلا و 

ضعب لاغوتربلا و  اینابسا و  اسنرف و  ایلاطیا و  ناکس  اهزکرم  هیکیلوتاکلا و  هیحیـسملا  .هتـس  ابوروأ  یف  هیلـصألا  بهاذملا  مهتناید .. 
بهذملا اذـهل  قنتعملا  عومجم  مهریغ و  نییدـنلریالا و  رجملا و  ارـسیوس و  هینامرجلا و  اسمنلا  هیبونجلا و  ایناملأ  ناکـس  کنملفلا و 
نینیدتملا ددع  نییقرامینادلا و  ضعب  نیینامرجلا و  یف  رـصحنت  داکت  یه  هیتناتـستوربلا و  هیحیـسملا  .سفنألا و  نم  انویلم  وحن 162 

.انویلم و اهب 90  نیکسمتملا  ددع  نانویلا و  اینامور و  هینیطنطسقلا و  جربسرطب و  اهزکرم  هیسکوذوثرالا و  هیحیسملا  .انویلم و  اهب 81 
اهلهأ هیوسوملا و  .نییـالم و  وحن 10  اـبوروأ  یف و  اـهوقنتعم  یمظعلا و  هفـالخلا  رقم  هیلعلا  هناتـسالا  اـهزکرم  هیفینحلا و  هیمالـسالا 
ناکس ضعب  اهوقنتعم  هینثولا و  و  نییالم ..  هتـس  وحن  مهددع  اسمنلا و  یف  مث  ایـسورب  مهرثکأ  ابوروأ و  نم  یتش  ءاحنا  یف  نوقرفتم 

نع لست  تاجردلا و ال  نم  تآمب  اهقوفت  لب  هیـضرألا  کلامملا  یف  اهل  ریظن  الف  اهتورث  امأ  هیجمهلا ..  لئابقلا  نم  هیلامـشلا  ایـسور 
وحنب ردـقی  اهانغ  نا  نییئاصحالا  ضعب  هردـق  ام  یلع  اهنئازخ و  یف  هنونکملا  اهفحاتم و  یف  هنوصملا  رهاوجلا  فحتلا و  سئاـفنلا و 

اهریصم هیلا  امب  ملعأ  هّللا  هشهدم و  هروصب  هدایزلا  ومنلا و  یف  هذخآ  یه  هینج و  نویلم  فلأ  نیعبرأ 

هعبرا تایروطاربمالاف  تایقود ..  تاراما و  تایروهمج و  کلامم و  تایروطاربما و  یلا  همـسقنم  هلود  وحن 70  یلا  ابوروا  مسقنت  و 
ایناطیرب اکیجلب و  رشع  انثا  یه  هرح و  کلامم  یلا  همسقنم  رشع  هتـس  کلامملا  و  هیلعلا ..  هلودلا  ایـسورلا و  اسمنلا و  ایناملا و  یه  و 

هعبرا یه  هدـحتم و  کلامم  و  برـص ..  اینامور و  نانوی و  ایلاطیا و  اینابـسا و  لاـغوترب و  جورن و  جوسا و  هقراـمیناد و  هدـنلوه و  و 
هثالث یه  هرح و  ماسقا  هعبرا  یلا  همسقنم  نورشع  هینامث و  تایروهمجلا  .ایناملاب و  اهلک  جربمترو و  اینوسکـس و  ایرافاب و  ایـسورب و 

نورـشع نانثا و  کیبول و  میرب و  غروبمه و  یه  ایناملاب و  هثالث  نورـشع  هسمخ و  یه  هدـحتم و  نیرام و  ناـس  هرودـنا و  اـسنرف و 
هعبس یه  يربک و  نیمسق  یلا  همسقنم  رشع  انثا  تایقودلا  و  يرسیوسلا ..  داحتالل  هنوکم 
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رمی و سکاـس و  غروبندـلا و  سکاـس  غروـبوک و  سکاـس  غروبندـلوا و  غروـبملکم و  سیه و  نداـب و  هرح و  یه  غروبمـسکول و 
یلا همـسقنم  هرـشع  تارامالا  و  هدـحتم ..  اهلک  نجننیم و  سکاس  غروبلنلا و  سکاس  تلاـهنا و  کـیوسنارب و  هسمخ  یه  يرغص و 

هراما بیل و  اتراما  سور و  اتراما  غروب و  اروش  اتراما  یه  هدحتم و  دوسالا و  لبجلا  نیتسلتخیل و  وکانوم و  هثالث  یه  هرح و  نیمسق 
ایناملا و اسنرف و  ارتلکنا و  عبس  يربکلا  لودلاف  .يرغص  يربک و  یلا  یسایسلا  زکرملل  رظنلاب  هیوابوروالا  لودلا  مسقنت  .كودلا و  و 

لود .ماسقا  هعبرا  یلا  اهعقاوم  اهزکارمل و  رظنلاب  اضیا  مسقنت  .کلذ و  ادـع  ام  يرغـصلا  هیلعلا و  هلودـلا  اـیلاطیا و  اـسمن و  ایـسور و 
اسنرف و اـیناملا و  هدـنلوه و  اـکیجلب و  یه  یطـسولا و  اـبوروا  لود  هقرامینادـلا و  جورن و  جوسا و  ارتلکنا و  یه  هیلامـشلا و  اـبوروا 

.ایرتسوا ارسیوس و 

یه ناقلبلا و  هریزج  هبش  کلامم  ایلاطیا و  اینابـسا و  لاغوتربلا و  یه  هیبونجلا و  ابوروا  لود  .ایـسور و  یه  هیقرـشلا و  ابوروا  لود  و 
اذـه یف  اهرکذـب و  حرـشلا  لوطی  رخأ  تامیـسقت  ابوروال  نانویلا و  راغلبلا و  دوسالا و  لـبجلا  برـصلا و  اـینامور و  اـبوروا و  هیکرت 

هیافک ردقلا 

______________________________

[ اکزوأ ]

 .. اواغودوی رهن  بصم  یلع  هعقاو  هریزجلا  یبرغ  یبونج  یف  ناـبایلا  یف  هنیدـم  ناعبـشم * ناـحوتفم  فاـک  ياز و  مث  نوکـسف  مضب 
اهلبقتسم یف  لوادج و  هلمج  هقشت  بیـصخ  لهـس  اهزکرم  ثالثلا و  هیروطاربمالا  ندملا  يدحا  یه  همـسن و  اهناکس 55000  ددع 

هلمج اهب  نیطلا و  بشخلاب و  اـهؤانب  نیتقبط  نم  فلؤم  اـهتویب  مظعم  رـسج و  فلا  نم  رثکا  اـهیلع  هریثک  عرت  اـهب  نانـصح و  هعلق و 
اهب ایذوب و  الکیه  اهب 380  هیحیسم و  سئانک  هدع  هناخـسرت و  حسارم و  سرادم و  هلمج  اضیا  اهب  برـضلا و  راد  اهنم  هیمومع  هینبا 

هیدیدحلا ککسلا  هیفارغلتلا و  كالسالاب  هینابای  ندم  هدعب  هطبترم  هیراجت  هیمها  تاذ  هنیدم  یه  لماعم و  هدع 

[ ایلارتسوا ]

هرکلا رئازج  ربکا  یه  هراق و  اهنا  یلا  نییفارغجلا  رثکا  بهذ  هریزج  یه  هدیدجلا و  هدـنالوه  اقباس  اهمـسا  ناک  هیبونجلا و  هراقلا  يا 
سیروت و زاغوب  الامش  هدیدجلا  اینیغ  نع  اهلصفی  يدنهلا  طیحملا  ابونج  ابرغ و  يداهلا و  طیحملا  الامش  اقرش و  اهدحی  هیـضرالا .. 

نم اهلوط  ایسآ و  نم  یقرشلا  بونجلا  یلا  یه  سابزاغوب و  ابونج  هینامست  هریزج  نع 
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هذه هیلخاد  میلاقا  و  لیم ..  اهلحاس 8000  لوط  لیم و  یقرـشلا 2500  اهفرط  وه  نورب و  سأر  یلا  یبرغلا  اـهفرط  وه  بیتس و  سار 
هیلمر و هلحاـق  يراحـص  یه  نییفارغجلا  ضعب  نظ  بلاـغ  یلع  نـآلا و  یلا  اـهایافخ  ریـس  نم  فـشکلا  نکمتی  مـل  اـهبرغ  هراـقلا و 

اما هباصخلا  هریثک  هایملا  تاباغلاب و  هرومعم  هیلبج  یـضاراف  اهنم  یقرـشلا  بونجلا  هریزجلا و  هذه  قرـش  اما  عافترالا و  هلیلق  باضه 
رهـشا و  رئازج ..  هدعب  طاحم  یقرـشلا  اهلامـش  اهادـع و  امیف  هلمرم  هضفخنم  یبرغلا و  بونجلا  یف  هیرخـص  یهف  ایلارتسوا  یطاوش ء 

هیقرشلا هیبونجلا  تاهجلا  یف  هیلارتسالا  بلآلا  لابج  هیبونجلا و  تاهجلا  یف  ینیربلا  لابج  هیلامشلا و  ههجلا  یف  ءاقرزلا  لابجلا  اهلابج 
هلیلق هریزجلا  هذـه  هایم  و  هیبرغلا ..  ءاحنالا  یف  جـنلراد  لابج  مث  ارتم  اهیف 2240  همق  یلعا  عافترا  غلبی  اـیلارتسا و  لاـبج  یلعا  یه  و 

ياروم رهن  اهراهنا  رهـشا  هفاـجلا و  لوصفلا  یف  رحلا  هدـش  نم  اهـضعب  ءاـم  فجی  هاـیملا  هلیلق  لوطلا  هریـصق  اـهراهنا  عیمج  ادـج و 
رهـشا يرککاص و  رهن  جـنلراد و  رهن  نالکال و  رهن  یجنبوروم و  رهن  هایمب  هطـالتخاب  همجح  دادزی  مث  هیلارتسـالا  بلآ  نم  جراـخلا 

فاج و راح  مومعلا  یلع  اهؤاوه  و  هنـسلا ..  روهـش  بلغا  یف  اهـضعب  فجی  اهریغ و  سنروت و  هریحب  انیردناسکلا و  هریحب  اهتاریحب 
لدـتعم اهنم  یبونجلا  مسقلا  دربلا و  رحلا و  هدـیدش  هیلخادـلا  اهمیلاقا  هیلاعلا و  هیقرـشلا  طوطـشلا  لابجلا و  یلع  الا  عقت  ـال  اـهراطما 

و اهیر ؟؟؟ هقل  اهتعارز  و  ءاوتسالا ..  طخ  بونج  اهعوقول  هیلامـشلا  کلامملا  لوصف  سکع  یلع  هریزجلا  هذه  یف  لوصفلا  یحص و 
توتلا و نوتیزلا و  مرکلا و  غبتلا و  هیبونجلا  اهئاحنا  یف  عرزی  بوبحلا و  عاونا  یه  هیعارزلا  اهتلـصاح  مها  رخأتلا و  هیاغ  یف  اـهراطما 
هیرطع و هحئار  تاذ  اهتابن  رثکا  یباجسلا و  نوللا  یلا  اهنول  لیمی  اهقرو  ثیح  صاخ  لکش  اهتاتابنل  هلدتعملا و  هقطنملا  تاتابن  رئاس 

هرومعم هعـساو  جارحا  اهب  منغلا و  نم  نییالملا  اـهب  عترت  ادـج  هعـساو  عارم  اـهب  رکـسلا و  بصق  نبلا و  هیلامـشلا  اهیـضارا  یف  عرزی 
نداعملاب هینغ  یه  رتم و  وحن 100  نع  دیزی  هولع  ام  اهراجشا  یف  دجوی  کلذ و  ریغ  ربونصلا و  رجشک  هنیمثلا  باشخالا  راجشالاب و 

دیدحلا و ساحنلاک و  نداعم  هلمج  اضیا  اهب  تاهینجلا و  نم  انویلم  نآلا 535  یلا  هنم  جرختسا  ام  همیق  تغلب  دقف  بهذلاب  اصوصخ 
مهاو هعرس  لکب  مدقتلا  ملس  هیقار  اهتراجت  و  يرجحلا ..  محفلا  صاصرلا و  ریدصقلا و 
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هدیربت دعب  ابوروال  هرفاو  ریداقم  هنم  ردصی  محللا  اذک  ایونـس و  تاهینجلا  نم  انویلم  همیقب 26  اهنم  ردصی  یتلا  فاوصالا  اهتارداص 
هرشتنم یه  حاجنلا و  هیاغ  یف  اهفراعم  .تاهینجلا و  نم  انویلم  نع 45  دیزت  دراولا  عم  اهنم  رداصلا  همیق  نداعملا و  هیقب  بهذلا و  مث 

هغللا هقلطم و  اهب  ناـیدالا  هیرح  یناتـستوربلا و  وه  اـهب  دـئاسلا  نیدـلا  هیلک و  هیمومع و  هسردـم  وحن 2500  اـهب  اـهئاحنا و  رثکا  یف 
سنج نم  لصالا و  ویوابوروا  مهلک  نییالم و  هسمخ  وحن  هریخالا  میواقتلا  یف  اهناکـس  ددـع  غلب  و  هیزیلکنـالا ..  یه  اـهب  هرـشتنملا 

نیب مهنیب و  قرف  رافقلا ال  يراحصلا و  یف  نورشتنم  نیـشحوتملا  هرباربلا  نم  افلا  نیتس  وحنف  نویلـصالا  اهناکـس  اما  ابلاغ و  يزیلکنا 
انویلم وحن 30  غلبی  يونـسلا  اهلخد  ماظتنالا و  هیاغ  یف  یه  راشتنالا و  هدایزلا و  ومنلا و  یف  هذـخآ  اهتیلام  و  لیلقلا ..  ـالا  تاـناویحلا 

هنـس اهـضعب  یلا  تمـضنا  تاموکح  تس  نم  هفلؤم  یه  اهتموکح  نویدـلا ..  نم  هئیرب  یه  کلذ و  نم  لقا  اهتاقفن  تاهینجلا و  نم 
اهتیلخاد یف  فرـصتت  لالقتـسالا و  مامت  اهـضعب  نع  هلقتـسم  یه  کلذـب و  اهل  ارتلکنا  فارتعاـب  هدـحتم  تاـیالو  تراـص  1320 و 

همـسن و اهناکـس 120000  اـیلارتسا  نم  یقرـشلا  بوـنجلا  یف  یه  اـیروتکف و  یه  .هروکذـملا  تاـیالولا  اـهباون و  سلاـجم  هطـساوب 
محللا بهذلا و  اهنم  ردصی  هعماج و  هسردم  اهب  سفن و  فلأ  وحن 500  اهناکس  ایلارتسوأ  ندم  ربکأ  یه  نوربلم و  هنیدم  اهتمصاع 
هیناثلا هیالولا  .اـفلأ و  اهناکـس 40  بهذـلا و  مجانم  طسو  یف  هعقاو  یه  تارالاب و  هنیدـم  اضیأ  هیالولا  هذـه  ندـم  نم  فوصلا و  و 
هعساو هلیمج  ءانیم  هدیدجلا و  سلی  مسق و  یف  هعقاو  یه  یندیس و  اهتمصاع  همـسن  اهناکس 1300000  هیبونجلا  هدیدجلا  هلاغ  هیالو 
ناتـسب هعماج و  هسردم  هیملع و  سرادـم  اهب  فلأ و  اهناکـس 400  ددع  هدـحتملا و  هیلارتسوالا  تایالولا  سیئر  ماقم  یه  هراجتلا و 
ردصی اهنم  افلأ و  وحن 15  اهناکس  لساکوین  هنیدم  هریهـشلا  اهندم  نم  دولجلا و  فاوصالا و  اهنم  ردصی  هخماش  روصق  تاناویحلل و 

ریثک یبری  اهب  همسن و  فلأ  اهناکس 100  نابسیرب و  اهتمصاع  فلأ و  اهناکس 450  دنلسینوک  هیالو  هثلاثلا  هیالولا  .يرجحلا و  محفلا 
همـسن و فلأ  وحن 50  اهناکـس  هیلامـشلا  ایلارتسوأ  هیالو  هعبارلا  هیالولا  .ساـحنلا و  ریدـصقلا و  فوصلا و  اـهتارداص  هیـشاملا و  نم 

نییالیدآ اهتمصاع  افلأ و  اهناکس 345  هیبونجلا  ایلارتسوأ  هیالو  هصاخلا  هیالولا  .رومتی و  رحب  یلع  نوتسرملاپ  هنیدم  اهندم  مظعأ 
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هیالو هسداسلا  هیالولا  .قیقدـلا و  ساـحنلا و  فوصلا و  اـهنم  ردـصی  اهمـساب  ءاـنیم  هعماـج و  هسردـم  اـهب  نکاـس و  فلأ  اـهب 40  و 
سفن فلأ  اهب 12  ثری و  اهتمصاع  همسن و  فلأ  اهناکس 90  هیبرغلا  ایلارتسوأ 

یفنم اـهتلعج  هـیرجه و  هنـس 1184  ارتـلکنا  اـهتکلتما  مث  هـیرجه  هنـس 1015  نویدـنلوهلا  هریزجلا  هذـهل  فـشتکم  لوا  اـهخیرات .. 
نییزیلکنالا یـشیعتم  نم  ریثک  هرجاهم  عم  نیمرجملا  نم  ریفغلا  مجلا  عامتجا  نمف  هدیدجلا  سلی  مسق و  یف  کلذ  ناک  نیمرجملل و 

بابسأب ینتعت  تذخأ  هجردلا  کلت  یلا  اهلوصو  اریتلکنا  تأر  امل  مث  هریزجلا  ءاحنا  عیمج  یف  اورـشتنا  هریبک و  همأ  اهیف  عمتجا  اهیلا 
نم هریزجلا  هذه  تحبصأ  يرادالا و  لالقتـسالا  مهتحنم  هدم  دعب  مث  سرادملا  اهب  تدیـش  لماعملا و  اهب  تسـسأف  اهمدقت  اهیقرت و 

اریتلکنا تارمعتسم  لمجأ  نم  اهانغأ و  اهاقرأ و  دالبلا و  لمجأ 

امهیلی ام  ءایلا و  هزمهلا و  باب 

هراشا

______________________________

[ ناریا ]

رزخلا و رحب  الامـش  اهدـحی  هیبرغلا ..  ایـسآ  یف  دالب  یه  نییفارغجلا  ضعب  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ  مجعلا  سراـف و  دـالب  یمـست  و 
ناتسکرتلا ناتـسخولب و  ناتـسناغفا و  اقرـش  ایـسآ و  هیکرت  ابرغ  هرـصبلا و  جیلخ  نامع و  رحب  ابونج  نییـسورلا و  زاقوقلا  ناتـسکرت و 

نم لیم  اهلوط 1200  مظعم  یقرـشلا و  لوطلا  نم  یلامـشلا و 44 و 62  ضرعلا  نم  نیب 30 و 25 و 50 و 39  هعقاو  یه  هیـسورلا و 
هکلمملا مظعم  و  اـبیرقت ..  عبرم  لـیم  فلأ  وحن 625  اهتحاسم  ـالیم و  اهـضرع 850  مظعم  یقرـشلا و  بونجلا  یلا  یبرغلا  یلامـشلا 

الا اهتاهج  عیمج  نم  هطاحم  یه  مدـق و  فالآ  هعبرأ  یلا  فالآ  هثالث  نم  اهعافترا  غلبی  هقهاـش  هیلبج  تابـضه  نم  فلؤم  هیناریـالا 
اهمخت نم  هکلمملا  لخدت  فاق  هوق  لابج  نم  هجراخ  هریبک  هلسلس  یه  زربلا و  لابج  هلسلس  اهمظعأ  عافترالا  هقهاش  لابجب  قرـشلا 

یلا اقرـش  هجتت  مث  رزخلا  رحب  نم  یبوـنجلا  لـحاسلل  هیذاـحم  ذاـبارتسا  یلا  ناـجیبرذا  نـم  دـتمت  دوـس و  مـمقب  اـهاشغت  یلامـشلا و 
اهنم عرفتی  مدق و  فلأ  اهعافترا 20  غلبی  ناتسکرت  ناتسناغفا و 
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جیلخلا دـنع  ناریا  لـحاوس  هحاـسم  غلبت  و  هحلاـم ..  هیلمر  لوهـس  هدـع  یلع  يوـتحت  ءارفق  هلحاـق  ضرـالا  هعیبـط  لسالـس و  هلمج 
الامش ضرع 29  یف  هعقاولا  ریشوب  هیبونجلا  اهـضرف  مهأ  لیم و  هئامعبرأ  رزخلا  رحب  دنع  لیم و  هئامنامث  وحن  نامع  نوج  یمجعلا و 
هلیلق اهراهنأ  و  نیصلا ..  عم  ناریا  هراجتل  روحم  یه  رحبلا و  تحت  یتشرک  نم  دتمملا  یقربلا  کلسلا  یهتنی  اهیلا  اقرش و  لوط 53  و 

ناجیبرذا نیب  لصاف  وه  لامشلا و  یف  سأر  ارهن  اهراهنأ  رهشأ  نفسلا و  ریسل  حلاص  رهن  اهب  دجوی  داکی  یتح ال  اهتعسل  هبسنلاب  ادج 
سیل ءارحصلا و  هرارح  هدش  نم  فجی  اهضعب  هحلاملا و  تاریحبلا  یف  بصت  اهراهنأ  هیقب  رزخلا و  رحب  یف  بصی  ایساق و  وقسنرت  و 

اهنم و یقرـشلا  مسقلا  یف  نوماه  هریحب  اهتاریحب  ربکأ  رم و  اهـضعب  هحلام و  اهلکف  اهتاریحب  اـما  رکذـت  هیراـجت  هیمهأ  راـهنالا  هذـهل 
هجرد ال یلا  هرارملا  هریثک  یه  حـلم و  اهنزو  عبر  ءاملا  هیفاص  اهنوک  عم  یه  اهنم و  یبرغلا  مسقلا  یف  هعقاولا  هتینمرأ  وأ  ایروأ  هریحب 

راح وه  هیلاعلا  لابجلا  باضهلا و  یفف  اهعقاوم  فالتخاب  فلتخم  اهؤاوه  و  هیئاملا ..  تاـناویحلا  كامـسالا و  اـهیف  شیعت  نأ  ردـقت 
هحصلاب رضم  يدر ء  بطر  راح  ءاوهلا  یمجعلا  جیلخلا  رزخلا و  رحب  لحاوس  یف  هردان و  راطمالا  تاهجلا  کلت  یف  یحص و  فاج 

بونتلا رادردلا و  نایدنسلا و  راجشأ  اهیشغت  هیرزخلا  تایالولا  یف  لابجلا  حوفـس  نأ  الا  ادج  هلیلق  اهب  راجـشألا  اهتعارز ..  اهتاتابن و 
داهولا یف  بنعلا  نیتلا و  هیدوالا و  یف  نوتیزلا  رثکی  امدق و  یلا 30  هعافترا  غلبی  يذلا  سقبلا  رجش  اذک  رعرعلا و  زوجلا و  نازلا و  و 

روهزلا و عاونأ  سآلا و  درولا و  هیدوالا  نم  ریثک  یف  سوسلا و  تابن  تشدرم  لوهـس  یف  رثکی  لخنلا و  دجوی  تاحاولا  ضعب  یف  و 
نومیللا و ناقتربلا و  لجرفـسلا و  شمـشملا و  زرکلا و  نقاردـلا و  صاـجآلا و  حاـفتلاک و  هکاوفلا  عاونأ  بلغأ  اـهنیتاسب  یف  دـجوی 

یبری توتلا و  رجـش  رثـکی  رزخلا  رحبل  هرواـجملا  تاـیالولا  یف  هرومعملا و  کـلامملا  یف  خـیطب  ربـکأ  وه  يذـلا  خـیطبلا  ناـمرلا و 
هدـیدجلا و تـالآلا  موـلعلا و  نم  یلاـخلا  میدـقلا  زرطلا  یلع  لزت  مل  هلمهم و  هطحنم و  اـهب  هـعارزلا  ریرحلا و  دود  كاـنه  یلاـهالا 
رکسلا و نطقلا و  هرذلا و  زرألا و  حمقلا و  هیعارزلا  اهتالصاح  نم  هایملا و  دوجو  هلقل  راطمالا  یلع  هعارزلا  یف  یلاهالا  رثکأ  دامتعا 

یه و  هیبط ..  ریقاقع  هلمج  ریرحلا و  بلحملا و  نارفعزلا و  نویفألا و 
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هرثـکب و فادـصالا  ؤـلؤللا و  دروزـاللا و  قـیقعلا و  جزوریفلا و  توقاـیلا و  اـهب  دـجویف  همیرکلا  راـجحالا  هنیمثلا و  نداـعملاب  هـینغ 
هضفلا صاصرلا و  ناجیبرذأب و  دیدحلا  ناتـسسراف و  نامرکب و  تیربکلا  صاصرلا و  ناردنزام و  نامرکب و  ساحنلا  اهنم  جرختـسی 

اهنم عئانصلا  ضعب  یف  هصاخ  همات  هربخ  مهل  اهلهأ  نأ  الا  هرخأتمف  اهعئانـص  امأ  اضیأ ..  ضیبالا  لورب  نم  عون  رزخلا و  رحب  ئطاوشب 
هیساحنلا و هیضفلا و  هیبهذلا و  تاودالا  هینآلا و  یلع  شقنلا  یف  هقیقد  هراهم  مهل  تابارجلا و  نالیـشلا و  هطـسبالا و  هملکالا و  عنص 

یلا هروکذملا  اهتاعونـصم  اهنم  ردصت  و  رکذـلا ..  قحتـست  اهتلقل ال  مهتاعونـصم  تایمک  نأ  الا  هیبرحلا  تالآلا  همیرکلا و  راجحالا 
ام هلـصوملا  قرطلا  نم  اهیف  سیل  ایونـس و  هینج  نییالم  هعبـسب  امهعومجم  ردق  هیوابوروالا و  تاعونـصملا  اهیلا  دری  تاهج و  هلمج 

یقرـش یف  هرـشتنملا  هغللا  یه  اهیف و  هیمـسرلا  هغللا  و  هیندملا ..  تاحالـصالا  یلا  هیوق  هجاح  یف  هکلمملا  هذه  تحبـصأ  اذلف  رکذی 
نأ الا  هیمالـسالا  یه  هدـیحولا  لب  هماعلا  هنایدـلا  هینمرـالاب و  نمرـألا  هیدرکلا و  هغللاـب  دارکـالا  ملکتی  هیـسرافلا و  هغللا  یه  سراـف 

دجوی هفلتخم و  بهاذم  یلع  ینایرس  ینمرأ و  یحیـسم  فلأ  وحن 130  اهب  یعیش و  یقابلا  ینـسلا و  بهذملا  یلع  هئاملا  یف  هسمخ 
ءاکذلا و یلع  نوروطفم  موق  سرفلا  و  راثدنالا ..  کش  یلع و  مهنأ  الا  سمشلا  رانلا و  نودبعی  ینیزرابلا  نم  لیلق  اهلابج  ضعب  یف 

همظتنم سرادـم  مهدـنع  سیل  یطب ء و  اهب  ریـسلا  هرخأتم و  لزت  مل  هیوابوروألا  اصوصخ  مهفراعم  نأ  الا  هراـضحلل  لـیملا  هنطفلا و 
نیب هرـشتنم  مولعلا  کلذ  عم  هیندملا و  نؤشلا  میظنت  مولعلا و  رـشن  یف  هدهج  هیاغ  لذاب  یلاحلا  ءاشلا  نأ  الا  هیرـصعلا  مولعلا  هساردل 
ملع هفـسلفلا و  قطنملا و  هئیهلا و  ملع  اهیف  سردـی  يربک  هریثک  سرادـم  ندـملا  تاهمأ  یف  دـجوی  یلاـهألا و  نم  هیلاـعلا  تاـقبطلا 

 .. هیبرعلا هیسرافلا و  هغللا  هسدنهلا و  ملع  مالکلا و 

امأ هیواسنرفلا و  هیزیلکنالا و  هغللا  ملعت  نارهطب  هموکحلا  سرادم  یف  ناهبـصأ و  زاریـش و  هنیدم  سرادم  اهرثکأ  ندـملا و  مظعأ  و 
مهل سیل  بهذلاب و  اهتیلحت  بتکلا و  شقن  یف  ریهش  قذح  مهل  همیدقلا و  ریقاقعلاب  نیکسمتم  اولاز  ادج و ال  هلیلقف  هیبطلا  مهفراعم 

نیسنج یلا  ناریا  ناکـس  مسقنی  هیمـسرلا ..  یه  نارهط و  یف  هدحاو  هدیرج  الا  دئارجلا  نم  مهدنع  سیل  یقیـسوملا و  نف  یف  هعارب 
وه لوالا  یناروطلا و  یناریالا و  امه  نییلصأ و 
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یف نطاقلا  وه  یناثلا  مسقلا  و  دنلهلا ؟؟؟ کیجانلا و  درکلا و  كرتلا و  نامکرتلاک و  هریثک  رخأ  رصانعب  جزتمم  هنأ  الا  ناکسلا  رثکأ 
نویلم وحن 12  هیناریالا  هکلمملا  ددع  و  حافک ..  برح و  لهأ  مه  نیقرفتم و  نوشیعی  مسقلا  اذـه  لهأ  اهیراحـص و  دالبلا و  دودـح 

رکذـت و نوید  اهیلع  سیل  هینج و  نییالم  هثالث  وحن  غلبی  يونـسلا  اهلخد  يرغـصلا و  اـبوروأ  لودـل  هبـسنلاب  ادـج  هریقف  یه  سفن و 
هدم يدـنج  فلا  یلا 220  هلاـصیا  اـهنکمی  يرکـسع و  فلأ  وحن 60  ملـسلا  یف  هددـع  غلبی  ثیدـحلا و  ماظتنالا  نم  لاـخ  اهـشیج 

لوطـسالاب هیمحم  یمجعلا و  جـیلخلا  یف  يزیلکنالا  لوطـسالاب  هددـهم  اهلحاوس  هیراجت و  هیبرح و ال  هیرحب  اهدـنع  سیل  برحلا و 
نم نیرومأملا  رابک  هالولل و  هیهاون و  هاـشلا و  رماوأ  تحت  اـهماکحأ  يرجت  هقلطم  هیکلم  ناریا  هموکح  و  رزخلا ..  رحب  یف  یـسورلا 

هلودلا هذهل  سیل  هیعرشلا و  ماکحالا  اهیف  يرجت  هیئزجلا  لئاسملا  هقلطم و  نوکت  داکت  مهرئاود  یف  هطلس  برحلا  وأ  هسایسلا  لاجر 
عماطم سأب  یـشخت  یه  اهتایح و  اهکلم و  یلع  هظفاحملا  هدـیحولا  اهتـسایس  الیلق و  الا  اهکلم  عیـسوت  یف  عمط  رامعتـسالل و ال  لیم 
همصاع يربک و  هیالو  رـشع  يدحا  یلا  هکلمملا  هذه  مسقنت  و  یلوالل ..  اهددوت  نأ  الا  يرخأ  ههج  نم  اریتلکنا  ههج و  نم  ایـسورلا 

و همسن ..  فلأ  وحن 220  اهناکـس  هاشلا و  زکرم  اهب  ءاوهلا و  هئیدر  یه  دنوامد و  لبج  حفـس  یف  هعقاو  هنیدـم  یه  نارهط و  عیمجلا 
کنل رومیت  هکلمم  همـصاع  اقباس  تناک  هرخافلا و  هینبـالا  نم  ریثک  اـهب  بصخم  لهـس  طـسو  یف  هعقاو  یه  ناهفـصأ و  اهندـع  نم 

اهنم و  همسن ..  فلأ  اهناکـس 100  همیدقلا و  اهتمظع  نع  اریثک  هطحنم  نآلا  اهنأ  الا  قرـشلا  نئادـم  لمجأ  ربکأ و  نم  راتتلا و  کلم 
یه سابع و  ردنب  هنیدم  اهنم  و  سفن ..  فلأ  اهناکس 80  ددع  عئانصلا و  هراجتلا و  هعـساو  یه  مجعلا و  یف  هنیدم  یناث  یه  زیربت و 

جیلخ یلع  هیراجت  ءانیم  یه  رهـشوب و  ردـنب  هنیدـم  و  هریثک ..  هیؤلؤل  صواغم  اهنم  برقلاب  ورم  زاـغوب  یلع  هیراـجت  ءاـنیم  هنیدـم و 
یلع هیراجت  ءانیم  اضیأ  یه  دابارتسا و  هنیدم  و  رزخلا ..  رحب  یلع  هیراجت  ءانیم  اضیأ  یه  سورافوب و  هنیدم  و  ءاوهلا ..  هئیدر  مجعلا 
هلمج اهراوجب  سفن و  فلأ  اهناکس 32  فراعملا  مولعلا و  یف  هنیدم  لوأ  تناک  ناتسسراف و  هیالو  یف  زاریش  هنیدم  و  رزخلا ..  رحب 

ایونس اهب  لمعی  هعیشلا  دنع  هسدقم  هیعانص  هنیدم  یه  ناسارخ و  هیالو  یف  دهشم  هنیدم  و  همیدق ..  راثآ 
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یه ناذمه و  و  افلأ ..  وحن 70  اهناکس  ددع  ماع و  لک  مهنم  هفلؤم  فولأ  اهیلا  جحی  هنع و  هّللا  یضر  نیـسحلا  لتقمل  میظع  لافتحا 
لهـس یف  هنیدـم  یه  هاشنامریک و  هنیدـم  و  افلأ ..  ناکـسلا 35  نم  اهب  راـهنالا و  نیتاـسبلا و  نم  ریثک  اـهب  لاـبج و  طـسو  یف  هعقاو 
هنیدم و  همسن ..  فلأ  اهناکـس 32  عئانـص و  هلمج  نارفعزلا و  هکاوفلا و  نم  ریثک  اهب  یمجعلا  قارعلا  ندم  لمجأ  نم  دعت  بیـصخ 

ناهفـصأ و نارهط و  نیب  لصوملا  قیرطلا  یف  هعقاو  یه  ناشک و  هنیدـم  و  افلأ ..  وحن 30  اهناکس  هیعانـص و  هنیدم  یه  لوقوزید و 
اهتراجت رئارحلا و  عئانصب  هریهش  ءارحـص و  یف  هعقاو  یه  دزی و  هنیدم  و  همـسن ..  فلأ  اهیلاهأ 70  ددع  هریهش و  هیعانـص  هنیدم  یه 

هرثک نمف  میدـقلا  ناریا  خـیرات  امأ  افلأ ..  اهناکـس 45  ءارحـصلا و  لخدـم  یف  هعقاولا  نامرک  هنیدـم  و  افلأ ..  اهناکس 50  هعـساو و 
نأ ققحتی  نأ  داک  امم  لوقنف  ثیدحلا  خـیراتلا  یلع  رکذـلا  یف  راصتقالا  بجاولا  نم  ناک  اذـل  هیلا و  نکری  يراقلا  داکی  هتافارخ ال 

هکلمملا تیمـس  مهب  دالیملا و  لبق  هنـس 650  وحن  یلا  نورق  هدع  اهب  اورمتـسا  دنـسلا و  نم  سراف  اومدـق  نیینایرالا  نم  هریبک  هقرف 
مهتقبر نم  صلختلا  یلع  مزع  هکلمملا و  تخت  یلع  شوروق  سنج  اـمل  مث  شوروـق  دـهع  یلا  هلودـلا  کـلت  كوـلم  تثبل  ناریا و 
سرفلل هوطسلا  تراص  هتکلمم و  یلا  يدام  مض  دالب و  هدع  حتف  رفظ و  نأ  یلا  هلئاهلا  تاحفاکملا  دبکتی  لاز  نایـصعلاب و ال  رهاج 

داس يربک  هیروطاربمأ  سسأ  هیروس و  هناشوش و  روشأ و  یه  اهتاقحلم و  عم  لباب  يرغـصلا و  ایـسآ  حتف  مث  نییداملل  تناک  نأ  دعب 
سراف و دالب  رباکأ  ملظ  هنأ  الا  هیقیرفأ  نم  يرخأ  میلاـقأ  رـصم و  هتکلمم  یلا  مضف  زیبمق  هنبا  هفلخ  یفوت  اـمل  مث  تشدارز  نید  اـهب 

نمز یلا  کـلملا  لداـبتت  شوروق  هیرذ  تلاز  ـال  هسفن و  لـتق  هدـعب  مث  هلتق  سوـیدرب و  هاـخأ  نوختـسا  ادـیدش و  اـملظ  نییرـصملا 
یتح اهعسوأ  کلامملا و  يوقأ  تراص  زعلا و  تاجرد  یلعأ  ناریا  تغلب  رصعلا  کلذ  یف  هلالسلا و  كولم  رخآ  وه  يذلا  سویراد 
رسک ینانوی و  لتاقم  فلأ  نم 35  فلؤم  شیجب  ردنکسالا  اهازغ  مث  لوهأم  اهمظعم  عبرم  لیم  نییالم  تغلب 3  اهکالمأ  هحاسم  نأ 

ایقولـس و هکلمم  نم  امـسق  اهلعج  دالیملا و  لبق  هنس 312  روطاقین  سوقولـس  هدئاق  سرفلا  یلع  یلوتـسا  هدعب  هنس 334 و  اهرکاسع 
دالب نم  نیینانویلا  اودرط  مهیدیأ و  نم  اهوصلختسا  نونیرفلا و  ماق  نأ  یلا  هتیرذ  دی  یف  هدم  ترمتسا 
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لقتسا مهدرط و  نیینیرفلا و  براح  ریشدرأ و  یعدی  یسراف  لجر  ماق  هیحیسم  هنس 230  یف  هنس و  وحن 500  اهیلع  اولوتسا  سراف و 
یلوتـسا مث  مورلا  كولم  عم  هریهـش  بورح  مهل  تناک  مجعلا و  هرـساکأ  مه  مهکولم  نیذـلا  ناـساس  ینب  هلود  سـسأ  هکلمملاـب و 

هفلخ مث  مورلا  هرصایق  دحأ  سونانریلافرـسأ  هیکاطنا و  رـصاح  هتوطـسل و  اهعـضخأ  دالب و  هلمج  براح  يذلا  روباس  هنبا  هدعب  اهیلع 
نیینامورلا و اضیأ  براح  مهب و  رفظ  زاجحلا و  برع  براح  يذلا  فاتکالا  وذ  روباس  هلئاعلا  هذه  كولم  رهـشأ  نم  نورخآ و  هدعب 

هتریس نسح  یف  اوغلاب  نآلا و  یلا  هنم  لدعأ  سرفلا  ری  مل  يذلا  ناورشونأ  يرسک  اضیأ  مهریهاشم  نم  هنس و  همکح 72  هدم  تناک 
تزواـجت برغلا و  ههج  نم  طـسوتملا  رحبلا  یلا  سرفلا  رکاـسع  تلـصو  هماـیأ  یف  كولملا و  هل  تناد  تاـحوتفلا و  حـتف  هلدـع  و 

هنس 579 یلا  هنس 531  نم  کلذ  هنس و  هکلم 48  هدم  تناک  بونجلا و  نم  برعلا  دالب  یلع  تفحز  قرـشلا و  نم  دنهلا  نوحیج و 
نیطـسلف و هیروس و  خود  هریثک و  تاحوتفب  اضیأ  رهتـشا  یناثلا و  يرـسک  ازیوربا و  يرـسک  هدـیفح  اهکلم  هنـس 590  یف  هیدالیم و 
هل هنس و  هدم 12  هینیطنطسقلا  برق  هروصنم  هرکسعم  هدونج  تسلج  هنجاطرق و  برغلا و  سلبارط  یلا  هرکاسع  تلـصو  یتح  رـصم 
ناک ذا  اورکذ  هینغم و  هئارعش و  هنئازخ و  هشورع و  هروصق و  رکذب  هقلعتم  مهخیراوت  یف  هریثک  تایاکح  قرـشلا و  یف  همیظع  هرهش 
ثیح الذ  هزع  لدب  هدعـس و  سکعنا  هکلم  نم  هریخالا  نینـسلا  یف  مث  ءاسنلا  لمجأ  نم  هأرما  فالآ  هثالث  یبرع و  سرف  فلأ  هل 50 

هروصق و تقرح  هیجراخلا و  هتاحوتف  عیمج  هبلس  يرـسک و  بلغ  تاونـس  تس  هدم  یف  رارج و  شیجب  ناریا  قرط  لقره و  هیلا  هبتنا 
یلع ثلاثلا  درجدزی  سولج  یلا  خـیراتلا  کلذ  نم  هیدالیم و  هنـس 628  کلذ  ناک  هلتق و  سوریـس و  هنبا  هیلع  جرخ  رمالا  هیاهن  یف 

کلت یف  برعلا  وملسم  ناک  جرملا و  جرهلا و  اهب  دتـشا  اهرمأ و  برطـضا  یـضوف و  ناریا  رومأ  تناک  هنس 632  یف  کلملا  تخت 
هنس 15 ایسیداک  یف  امهادحا  ناتعقوم  مهعم  هل  يرج  نکمتی و  ملف  مهتامجه  عفد  لواحی  درجدزی  ناک  هکلمملا و  نوقرطی  تاقوالا 

یلا مهکلمرف  نیربدم و  اولو  هرسک و  رش  سرفلا  رـسکنا  لجر و  فلأ  وحن 100  اهیف  لتق  هنس 20  دنواهن  لوهس  یف  هیناثلا  هیرجه و 
کلذب هنس 30 و  لتق  مث  هیقرشلا  هتایالو 
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اذـه مهعیمج  یلاهالا  قنتعا  رـشتنا و  عاقـصالا و  کلت  یف  مالـسالا  نید  عشعـش  سوجملا و  نید  قحم  نییناساسلا و  هلود  تضرقنا 
رافصلا و ماق  اهب  هنـس 246 و  یلا  نییلاتلا  نینرقلا  یف  ءافلخلل  ناریا  تعـضخ  لیلقلا و  الا  یـسوجملا  نیدلا  یلع  ظفاحی  مل  نیدلا و 

كولم هثالث  هدـعب  اهنم  کلم  رافـصلا و  ینب  هلود  سـسأ  هفالخلا و  لامع  درط  سرفلا و  نم  اـشیج  عمج  هتفرح و  كرت  ساـحن  وه 
ملیدـلا ناماس و  ینب  نیب  يرجهلا  ثلاثلا  نرقلا  رخاوأ  یف  ناریا  تمـسق  نأ  یلا  لاحلا  اذـه  یلع  دـالبلا  ترمتـسا  هفیعـض و  هطلـسب 

هنـس 447 و یف  نویقوجلـسلا  ماق  نیتلودـلا  نیتاه  دـهع  یف  دالبلا و  یقاب  هیناثلا  تکلم  ناتـسناغفا و  ناریا و  یقرـش  یلوـالا  تکلمف 
سداسلا نرقلا  یف  هیقرـشلا و  خـیراوتلا  یف  نأش  مهل  ناـک  هاـش و  کـلم  نالـسرأ و  بلا  کـبل و  رغط  اـهکلم  ناریا و  یلع  اولوتـسا 

هدایق تحت  هیرجه  هنس 760  اهوحتف  لوغملا و  اهقرط  نأ  یلا  اهلاح  برطضا  یـضوف و  ناریا  تسمأ  تحلمـضا و  مهتلود و  تفعض 
نم نویلیعامـسالا  اهیلع  یلوتـسا  رـشاعلا  نرقلا  لوأ  یف  ناجیبرذأ و  نم  هغارم  یف  یـسرکلا  لعج  ناخ و  زکنج  دیفح  ناخ  وکالوه 

ترهتشا هیرجه و  هنـس 1106  سلج  يذلا  نیـسح  هاشلا  مهرخآ  لیعامـسا و  هاشلا  مهلوأ  ناک  تاهاشلاب و  مهکولم  اوبقل  سرفلا و 
تخت یلع  یلوتـسا  هاش و  ردان  اهنم  مهدرط  مث  نینـس  عبـس  وحن  اهیلع  اولوتـسا  نویناغفالا و  اهیلع  بلغت  مث  هیوفـصلاب  اضیأ  مهتلود 

مث اریثک  املظ  هیعرلا  ملظ  هرفاو و  مئانغب  اهنم  رفظ  اهیلع و  بلغت  هیلامـشلا و  دـنهلا  دالب  ازغ  املاظ  اراـبج  ناـک  هنس 1148 و  کلملا 
کلملا تخت  یلع  اعازن  هلیوط  بورح  هلئاه و  هیلهأ  تارون  ثدح  هتافو  دعب  هموق و  نم  هعامج  لبق  نم  لتق  تاونس و  رـشع  سبح 

حتف هفلخ  مث  ناخ  دـمحم  اغأ  اهکولم  لوأ  ناک  نآلا و  همکاحلا  یه  یتلا  هیراـجاقلا  هلئاـعلل  هکلمملا  تلقتنا  اـهیف  هنس 1251 و  یلا 
ءزج ناتـسجرک و  اهنم  تاهج  هدع  ناریا  نم  تدقف  ایـسور و  نیب  هنیب و  بورح  هدع  تماق  همایأ  یف  هاش و  دمحم  هدعب  مث  هاش  هّللا 

مث سرلا  رهن  نم  يرسیلا  هفضلا  طورأ و  لبج  یلا  ایسور  مخت  لصو  شیلات و  نم  ربکألا  مسقلا  ناقیرا و  ایلیرغنم و  ناجیبرذأ و  نم 
رفظم هنبا  هفلخ  هنـس و  هدم 48  دادس  لدـعب و  دالبلا  مکح  ام  دـعب  هنس 1314  لتق  مث  هنس 1265  یف  هاش  نیدلا  رـصان  دمحم  هفلخ 

یلاحلا کلملا  وه  هاش و  نیدلا 
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______________________________

[ هدنالریا ]

نیب 20 یلامـشلا و  ضرعلا  نم  هـقیقد  هجرد و 55  هقیقد و 21  هـجرد و 51  نیب 26  هعقاو  هیوابوروا  هریزج  ادـنلرا * وا  ادـنالریا  وا 
زاغوبلا يدـنلریالا و  رحبلا  جروج و  سیدـقلا  زاغوب  اقرـش  اهدـحی  یبرغلا ..  لوطلا  نم  قئاـقد  هـجرد و 10  قئاـقد و 26  و 5  هجرد 

الیم اهتحاسم 3253100  يدنالریالا  رحبلا  ارتلکنا  نع  اهلـصفی  یکیتنلتالا و  سونایقوالا  هثالثلا  اهتاهج  هیقب  نم  اهدـحی  یلامـشلا و 
وحن اهلحاس  لوط  غلبی  و  روسک ..  نییالم و  هینامث  وحن  مهددع  ناک  هلقتـسم  تناک  امل  نییالم و  هسمخ  وحن  اهناکـس  ددـع  اعبرم و 
یلا مسقنم  اهحطس  هریزج و  لحاسلا 196  اذهب  طیحی  بونجلا و  یف  ریلک  سأر  یلا  یـصقالا  لامـشلا  یف  نیلام  سأر  نم  الیم   750

اهتاریحبک هریثک  اهراهنا  .امدق و  یلا 320  نم 200  اهعافترا  هبـصخ  باضه  اهللختی  لحاسلاب  هقدحم  هیلبج  تاعمتجم  ریبک و  لهس 
الیم و هارجم 250  لوط  هکلمملا  یف  رهن  ربکا  وه  نونـش و  رهن  اهراهنا  مها  اهتاریحب و  اهراهنا و  هرثک  یف  هکلمم  اـهیراجت  اـملق  لـب 

فیطل وهف  اهؤاوه  اما  ابوروا و  یف  هریبکلا  تاریحبلا  نیب  دعت  لب  انادف  یشغت 98255  ثیح  رتسلا  هیالو  یف  غاین  هریحب  اهتاریحب  ربکا 
ایونس اهیف  لطهی  يذلا  رطملا  لدعم  هرضنلا و  راضخلا و  همئاد  اهجورم  تناک  کلذ  ببـسب  ادبا و  دالبلا  قرافت  هبوطرلا ال  لدتعم و 

اهیـضارا عبر  دـیج و  لدـتعم  ءاوهلا  یحـص و  اهب  خانملاف  هلمجلاـب  عباوزلا و  هلیلق  یه  ـالیوط و  اـهیف  جولثلا  مکارتت  ـال  اـطاریق و   36
یف هیدـیدح  هرات و  هیـسلک  هیلمر  هینیط و  یـضارا  یقابلا  عرزلا و  هئارحلل و  لباق  یناثلا  اهعبر  هیماجآ و  تاعقنتـسم  ءادرج و  روخص 

رقبلا و لاغبلا و  لیخلا و  اهتاناویح  نم  هکاوفلا و  ضعب  اطاطبلا و  لوفلا و  ملیـشلا و  ریعـشلا و  هطنحلا و  اـهتاعورزم  يرخا و  تاـهج 
لجعلا توحلا و  هیرحبلا  تاـناویحلا  نم  اـهلحاوس  فلأـی  لـیألا و  کـنفلا و  رویطلا و  نم  عاونا  هلمج  ریزاـنخلا و  زعاـملا و  منغلا و 

یف اصوصخ  هبشأ  نییبونجلا  نیوابوروالاب  مهنا  الا  هیوابوروالا  ممالاک  مهقالخأ  یف  مه  هفحاز و  تاناویح  اهب  سیل  نکل  يرحبلا و 
اریتلکنا و ناکـس  یف  سیل  ام  هفخلا  هوخنلا و  قزنلا و  نم  مهیف  يرتف  نییدنالتوکـسلا  زیلکنالا و  نم  ریثک  اهلخدـی  مل  یتلا  تاـهجلا 

رثکأف مهدالب  یف  امأ  عئانـصلا  نم  ریثک  یف  هیناکریمالا  هدـحتملا  تایالولا  یف  امیـس  ـال  مهتارمعتـسم و  یف  اوعرب  دـق  ادـنالتوکس و 
هیناتکلا هینطقلا و  تاجوسنملا  ادنالریا  یف  هعانصلا  عورف  مهأ  هعارزلا و  مهتعانص 
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هوخالا سرادم  امأ  ذیملت و  نویلم  نم  رثکأ  یلع  يوتحت  هسردـم  وحن 1000  ادنالریا  یف  دجوی  دایدزالا و  یف  ذخآ  اهلماعم  ددـع  و 
باـسحلا و هباـتکلا و  هءارقلا و  یه  اـهیف  میلعتلا  عورف  هنـسلا و  لوـط  حـتفت  یه  هبلطلا و  نم  رفاو  ددـع  اـهب  هریثـک و  یهف  هیریخلا ] ]
تالآلا و هیئابرهکلا و  تایعمسلا و  لئاوسلا و  ملع  ءایمیکلا و  رتافدلا و  کسم  ربجلا و  تاثلثملا و  هسدنهلا و  هیفارغجلا و  فرصلا و 
هعونتم و هدیرج  وحن 165  نینسلا  ضعب  یف  نییدنالریالا  دئارج  هدع  تغلب  دق  تایافشتسملا و  نم  ریثک  اهب  ریوصتلا و  یقیـسوملا و 

اهئارمأ نیب  فالخلا  مکحتـسا  اهرمأ و  برطـضا  قاقـش و  اهب  عقو  هنـس 820  یف  مث  اهلالقتـسا  مامت  هزئاح  هکلمملا  هذه  تناک  دـق 
مث ال هحار  لکب  هدالب  یلا  اهمـض  اهحتفف و  اهیلا  اشیج  اریتلکنا  تلـسرأف  اهیلع  موجهلل  اـهکلم  یعد  اریتلکنا و  یلا  مهدـحأ  بهذـف 
تاعطاقم و عبرأ  یلا  همسقنم  یه  حلفی و  مل  نکل  يرادالا و  مهلالقتسا  یف  یعس  نوتسدالغ و  ماق  نأ  یلا  بارطـضا  یف  اهرمأ  لاز 
همسن و اهناکس 353000  هعماج و  هسردم  اهیف  همیظع  هنیدم  یه  رتسلل و  هیالو  یف  نیلبود  هنیدم  اهتمصاع  هیریدم و  نیثالث  یتنثا و 

همسن فلأ  اهناکس 256  هدنالریا  تایالو  ینغارتسلوأ  یف  هعقاو  هنیدم  یه  تماغلب و  هریهشلا  اهندم 

______________________________

[ هدنالسیا ]

ددع اهضرع 200 و  الیم و  اهلوط 325  ابوروأ  یبرغ  هعقاو  یلامـشلا  یکیتنلتالا  سونایقوالا  یف  هریبک  هریزج  یه  دـیلجلا  ضرأ  يأ 
قرز هرـشبلا  ضیب  تاماقلا  لاوط  مه  هیرجه و  هنـس 261  عاقبلا  کلت  اولزن  نیذلا  نییجورنلا  لسن  نم  همـسن  فلأ  وحن 80  اهناکس 

هشیعملا و یف  ططـشلا  لـسکلا و  مهعاـبط  نأ  ـالا  مرک  هماقتـسا و  قدـص و  لـها  مولعلا و  فراـعملل و  نوبحم  هینبلا  ءاـیوقأ  نوـیعلا 
عطقنت تاهجلا ال  ضعب  یف  یه  لب  جولثلا  مکارت  هریزجلا  هذه  یف  رثکی  همیدقلا و  ایفانیدنکسالا  مهتغل  هفع و  طاشن و  لهأ  مهؤاسن 

ادج و هبیـصخ  هیدوأ  داه و  هدع و  اهب  هراح و  عیبانی  تاریحب و  راهنأ و  هلمج  اهب  اهلابج و  عیمج  یف  هرـشتنم  نیکاربلا  هنـسلا و  لوط 
اهب دجوی  هیربلا و  اهتاناویح  اذک  ادج و  هلیلق  اهب  راجشالا  هطحنم و  تلاز  مهلـسک ال  یلاهالا و  لهجل  اهتعارز  نأ  الا  حایرلل  هضرعم 
عبر نم  اهیلاهأ  هشیعم  رثکأ  یـش ء و  فحاوزلا  نم  اهیف  سیل  رویطلا و  اذـک  هیبدـنلا و  تاـناویحلا  نم  عاونأ  هدـع  لـیالا و  بلعثلا و 

ساحنلا نداعملا  نم  اهب  دجوی  لیخلا و  زعاملا و  منغلا و  رقبلاک و  هیلهالا  مهتاناویح 
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هذـه تناک  سفن و  وحن 1000  اهناکـس  کیوایکیر  هنیدـم  اهتمـصاع  دوقولا و  هلقل  هلمهم  اهنأ  الا  هضفلا  صاـصرلا و  دـیدحلا و  و 
هیرجه و هنـس 1291  یلا  کلذ  یلع  ترمتـسا  اینامرج و  اریتلکنا و  جورن و  یلا  تدـتما  هحئار و  اهتراجت  تناـک  هلقتـسم و  هریزجلا 

ایرادا اهلالقتسا  یقب  هکرمنادلاب و  تدحتا  اهیف 

______________________________

[ ایلاطیا ]

هجرد هقیقد و 40  هجرد و 36  نیب 38  هعقاو  هیلقص  اینیدرس و  یتریزج  ایلاطیا و  هریزج  هبـش  یلع  هلمتـشم  ابوروأ  یبونج  یف  هکلمم 
یبرغلا لامـشلا  نم  اهدحی  یقرـشلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 18  هقیقد و 33  تاجرد و 30  یلامـشلا و 6  ضرعلا  نم  هقیقد  و 46 

ابرغ نانویلا و  رحب  ابونج  کیتایردالا و  رحب  اقرش  رجملا و  اسمنلا و  یقرشلا  لامشلا  نم  اسمنلا و  اریسوس و  الامش  اسنرف و  هیروهمج 
اهـضرع لیم و  فلأ  غلبی  اـهلوط  مظعم  قرـشلا و  یلا  هلیمب  بونجلا  یلا  لامـشلا  نم  لیطتـسم  هکلمملا  هذـه  لکـش  نیینءرتلا و  رحب 

عم اهتحاسم  الیم و  نیعبرأ  وحن  یطـسولا  اهتاهج  ضعب  یف  ـالیم و  هیبونجلا 150  نم  ـالیم و  غلبی 360  هیلامـشلا  ههجلا  نمف  فلتخم 
ادـع اهلحاوس  لوط  عبرم و  لـیم  نم 2500  اـبیرق  غلبت  هیقیرفا  یف  اهتارمعتـسم  هحاـسم  اـعبرم و  ـالیم  ابوروأ 1106251  یف  اـهعباوت 

هعطاقتملا نایدولا  امئاد و  جولثلاب  اهممق  هللکملا  هخماشلا  بلالا  لاـبجب  هرومعم  هیلامـشلا  اهیـضارأ  لـیم و  نم 2000  رثـکأ  رئازجلا 
لوهسلا عافترالا و  هلیلقلا  باضهلا  يزوربا و  ایربموا و  یـضارأ  یف  نینبالا و  لابج  یف  هیلاعلا  باضهلا  دجوت  تاریحبلا و  راهنالاب و 

جورملا و هریثـک  هبـصخ  لوهـس  يوـپ  رهن  راوـج  هـمور و  اناکـسوت و  یتعطاـقم  یف  دـجوی  هربـالک و  يوـپ و  یـضارأ  یف  هعــساولا 
هریثک لزالزلا  نیکاربلا و  هحـصلل و  قفاوم  ریغ  يدر ء  اـهؤاوه  اذـل  رحبلا و  حطـس  يواـست  داـکت  اـهطاطحنا  یف  یه  تاعقنتـسملا و 

یطسولا اهتاهج  امأ  یبونجلا و  مسقلا  یف  ادج  راح  افیص  اهنم  یلامـشلا  مسقلا  یف  لدتعم  اهؤاوه  هکلمملا و  هذه  ءاحنا  یف  راشتنالا 
انایحأ اهنم  لصحی  یتلا  مومـسلا  حیر  اهیف  بهی  هرارحلا و  دیدش  هیلقـص  ءاوه  اذک  فیـصلا و  هدم  ءاوهلا  هئیدر  همیخوف  اهلحاوس  و 
نینبالا لابج  یبرغلا و  اهلامـش  یف  بلالا  لابج  امهادـحا  لابجلا  نم  نیتریبک  نیتلـسلس  یلع  اـیلاطیا  يوتحت  و  میظع ..  یحـص  ررض 

هیبرغلا هیبونجلا  ههجلا  یف  هیناکربلا  يرابیل  رئازج  اهرئازج  نم  بونجلا و  یلا  لامشلا  نم  هدتمم  هکلمملا  طساوأ  هقرتخملا 
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 .. اهنم هیبرغلا  ههجلا  یف  بلآلا  هریزج  اینیدراس و  هریزج  هکلمملا و  بونج  یف  ایلیسیس  هریزج  و 

رحب نم  لصاح  وه  هیقرـشلا و  ههجلا  یف  ایـسینف  جیلخ  طسوتملا و  رحبلا  نم  لصاحلا  یبرغلا  لامـشلا  یف  ءونج  جیلخ  اهتاجلخ  نم  و 
رحب یف  تـنارتوا  زاـغوب  یه  تازاـغوب و  هثـالث  اـهل  ناـنویلا و  رحب  نـم  وـه  یقرـشلا و  بوـنجلا  یف  تناراـت  جـیلخ  کـیتایردالا و 

 .. ایلاطیا ایلسیس و  یتریزج  نیب  انیسم  زاغوب  اکیسروک و  اینیدراس و  یتریزج  نیب  نویسافینوب  زاغوب  کیتایردالا و 

نم نارداصلا  وپ  رهن  جیدا و  رهن  طسوتملا و  رحبلا  یف  نابصی  نینبآ و  لابج  نم  نارداصلا  وربیت  رهن  ونرا و  رهن  اهراهنأ  رهـشأ  نم  و 
تاریحب اهرهـشأ  هریثـک  تاریحب  اـهب  اـهل و  هیمهأ  ـال  هریغـص  يرخأ  رهنأ  هدـع  اـهب  کـیتایردالا و  رحب  یف  نابـصی  بلـآلا و  لاـبج 

تاـناویحلا وپرهن و  بونج  یف  ویـشتوک  هریحب  ونرآ و  رهن  برغ  یف  سوریب  هریحب  بلـآلا و  حفـس  یف  وـیریا  وناـجول و  يروجاـم و 
ریرحلا و دود  لـحنلا و  سوماـجلا و  زعاـملا و  مـنغلا و  رقبلا و  ریمحلا و  لاـغبلا و  لـیخلاک و  اـهعاونأ  عـیمجب  اـهب  هدوـجوم  هیلهـالا 
وأ تناک  هیلبج  اهیـضارأ  مظعم  ینفلا و  لمعلاب  وأ  هعیبطلاـب  هبـصخ  ضرأ  نم  لاـخ  مسق  اـیلاطیا  یف  سیل  کـلذ و  وحن  ریزاـنخلا و 

انتـسکلا ربونـصلا و  یلع  هیوتحملا  تاباغلا  نم  ریثک  اهب  هیجلثلا و  ممقلا  يوس  اهتاعارز  نم  اهیلاهأ  لمهی  هعارزلل و ال  هحلاص  اهریغ 
اهنم هیعارزلا  یـضارألا  هحاسم  غلبت  هیلامـشلا و  تاهجلا  اهیـضارأ  بصخأ  هباصخلا و  هیاغ  یف  اـهیعارم  کـلذ و  وحن  نایدنـسلا و  و 

هکاوـفلا عاوـنأ  رئاـس  لـخنلا و  نوـتیزلا و  مورکلا و  توـتلا و  ناخدـلا و  زرـألا و  حـمقلا و  اـهتاعورزم  نم  نادـف و  نوـیلم  وحن 60 
يرجحلا و محفلا  نداـعملا  نم  اـهب  و  کـلذ ..  ریغ  رکـسلا و  بصق  خوخلا و  نقاردـلا و  ناـمرلا و  ریبصلا و  نومیللا و  ناـقتربلاک و 

هناکسوت یف  اهرهشأ  هیندعم  هایم  هدع  اضیأ  اهب  دوسالا و  ضیبألا و  فافـشلا و  رمحالا  ماخرلا  تیربکلا و  دیدحلا و  لورتبلا و  تیز 
اهنکل اهدنع  دوجو  اهل  سیل  هریبکلا  لماعملا  نأ  الا  لماعملا  نم  کلذل  مزلی  ام  هیافکلا و  هیف  ام  هیرورـضلا  عئانـصلا  نم  اهدـنع  و  .. 

اهب کلذ و  ریغ  نوباصلا و  هیریرحلا و  تاجوسنملا  هیرطعلا و  حـئاورلا  اهتاعونـصم  نم  ناکمالا و  ردـق  اهتعانـص  هیقرت  یف  هدـهتجم 
 .. کلذ ریغ  تاعردملا و  نفسلا و  ءاشنال  لماعم 

مدقتلا یف  هذخآ  نآلا  اهنأ  الا  اهماسقناب  يراجتلا  اهردق  طحنا  مث  هراجت  لودلا  ینغأ  همیدقلا  رصعألا  یف  هکلمملا  هذه  تناک  دق  و 
امهتارداص مظعأ  طاشن و  همه و  لکب  يراجتلا 
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هکاوفلا و عاونأ  رئاس  نوتیزلا و  ضیبلا و  ماخرلا و  تیربکلا و  رومخلا و  تیزلا و  بوبحلا و  هنورکعملا و  قیقدـلا و  ماـخلا و  ریرحلا 
وحنب 50 اهیلا  دراولا  همیق  و  هینج ؟؟؟ نویلم  وحنب 27  اهتمیق  ردقت  تیربکلا و  نوتیزلا و  رومخلا و  تیزلا و  ریرحلا و  اهتارداص  رثکأ 

هیفاک ریغ  اهعرت  هریبکلا و  نفـسلا  ریـسل  هلباق  ریغف  اهراهنأ  اـمأ  و  اهارغـص ..  نم  ضعب  هراـجت و  لودـلا  رخؤم  یف  یه  هینج و  نویلم 
غلبی اهئاحنا و  بلغأ  یف  هدـتمم  یهف  هیدـیدحلا  ککـسلا  امأ  امامت و  هدوقفم  هکلمملا  بونج  یف  هیراـجتلا  قرطلا  دـالبلا و  هجاـحل 

اهفارطأ هکلمملا و  یلامـش  ضعب  یف  دـجوی  هیمـسرلا و  هغللا  یه  هیلاطیالا و  یه  اهب  هرـشتنملا  هغللا  و  لیم ..  فـالآ  وحن 10  اهلوط 
دوهیلا نم  افلأ  وحن 80  تناتستوربلا و  نم  همسن  فلأ  وحن 100  اهب  کیلوتاکلا و  یه  هماعلا  هنایدـلا  هفلتخم و  تاجهلب  هریثک  تاغل 

تایالولا یف  اصوصخ  هئاملا  یف  وحن 50  غلبی  اهب  هءارقلل  نیلهاجلا  ددع  لودلا و  هیقب  فراعم  هجرد  نع  اهمدقت  یف  هرصاق  یه  و  .. 
اهنکل ال هعماج  سرادم  هدع  مهدـنع  هیرـصعلا و  نونعلا  فراعملا و  عاونأ  یف  مدـقت  یف  مهف  هیلامـشلا  تایالولا  یلاهأ  امأ  هیبونجلا 

اهب هریثک و  هیملع  هیـسایس و  فحـص  عباطم و  هدع  اضیأ  اهب  میلعتلا و  ماظتنا  ناقتالا و  یف  يربکلا  لودـلا  تایلک  سرادـم و  لثامت 
ردقت هورث و  نهفعـضأ  يربکلا و  ابوروأ  لود  رقفأ  هلودلا  هذه  و  بتکلا ..  نم  دـلجم  وحن 4700000  یلع  يوتحت  هبتکم  وحن 495 
تغلب دـق  اهاصقأ و  هغلاب  اهیف  هیلاملا  همزألا  اهینج و  هتکلمم 73  هورث  نم  دـحاولا  صخی  تاهینجلا و  نم  انویلم  وحنب 2300  اهتورث 

ندـملا ضعب  نم  نایـصعلا  تاوصأ  اهیف  عفرت  الا و  هدـم  یـضمت  هینج و ال  نویلم  وحن 600  هیعارزلا  ضرالا  یلع  هنوهرملا  لاومـالا 
هیلاطیالا هکلمملا  یف  لماعتلا  بلغأ  هریثک و  نینس  دعب  الا  ارظتنم  سیل  قیـضلا  اذه  هقبر  نم  صلختلا  قمرلل و  هّداسلا  مهئاوقأ  نیبلاط 

ومرت هلتخم  دـالبلا  هینازیم  رـسعلا و  نـم  هیاـغ  یف  اـهتیلام  و  ادـج ..  راعـسألا  هیلاـع  یهف  هـضفلا  بهذـلا و  اـمأ  هیقروـلا و  دوـقنلا  یف 
تاهینجلا و نم  اـنویلم  نم 64  رثکأ  اهتاقفن  اـنویلم و  وحن 60  ایونـس  اهتادراو  غلبت  ماع و  لک  ظهاب  قرفب  اـهتادراو  یلع  اـهفیراصم 

هنیفس هیعارـشلا 1360  هیراـخبلا و  اهنفـس  ددـع  و  هدـئاوف ..  دـیدست  یف  دراولا  رثـکأ  غلبت  هینج  نوـیلم  وحن 500  نویدـلا  نم  اـهیلع 
؟؟؟ لقث اهتراجت و  جیورتل  ناک  رکذ  ام  عومجم  هنالونوط و  فلأ  وحن 800  عیمجلا  لومجم 
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نم اهدـنع  يربلا و  اهـشیج  نم  رثکأ  مظنم  هنأ  الا  اریغـص  ناک  نا  اهلوطـسأ و  اهلحاوس و  هیاـمحل  هیفاـک  اـهتیبرح  نأ  اـمک  اـهعئاضب 
ملـسلا یف  هددع  يربلا  اهـشیج  ایونـس و  تاهینجلا  نم  نییالم  هثالث  وحن  اهتیرحب  یلع  قفنت  يدـنج و  فلأ  وحن 25  هیرحبلا  دونجلا 

لقأ هبـسنلاب و  ماظتنالا  لیلق  هنأ  ـالا  ناـکمالا  دـنع  نییـالم  هثـالث  یلا  یمومعلا  برحلا  یف  هلاـصیا  اـهنکمی  لـتاقم و  وحن 180000 
هنـس هشبحلا  برح  یف  هلـشف  کلذ  یلع  نیهاربلا  هلمج  نم  هیبرحلا و  نونفلل  نینقتم  ریغ  هطابـض  ابوروأ و  لود  شیج  نم  تاجردب 

هنـس 1260 دلو  لوالا  ترجه ؟؟؟ کلملا  اهکلم  ایونـس  هینج  نویلم  وحن 13  يربلا  يرحبلا و  اهیـشیج  تاـقفن  غلبت  هیرجه و   1313
هوقلا باون و  سلجم  خویـش و  سلجم  اهیف  هیباین  هیروتـسد  هیکلم  اهتموکح  هنـس 1295 و  کلملا  تخت  یلع  هسولج  ناک  هیرجه و 

ثیح اهرمأ  ماظن  لتخا  یثالثلا  فلاحتلا  هرئاد  یف  ایلاطیا  تلخد  ذنم  باونلا و  سلجم  دی  یف  هیعیرـشتلا  کلملا و  دـی  یف  هیذـیفنتلا 
اهل متی  مل  هفلاحملا و  طورـشل  اقاف  هیبرحلا و  تادادعتـسالا  تازیهجتلا و  نم  نیفلاحتملا  هطخ  كولـس  یلا  فلاـحنلا  اذـه  اهرطـضا 

ببـسب عقدم و  رقف  دیدش و  کنـض  یف  مهتعقوأ  مهوفـص و  ترکع  یلاهألا و  روهظ  تلقثأ  یتلا  هلنهابلا  بئارـضلا  عضوب  الا  کلذ 
اهدوحج ببـسبف  اهکلامم  دـیحوت  نیح  اصوصخ  اثیدـح  امیدـق و  ءاضیبلا  يدایألا  اهیلع  اهل  یتلا  اسنرف  اهنم  تظاتغا  فلاـحتلا  اذـه 

اموسر اهیلا  هدراولا  هیلاطیالا  رومخلا  یلع  تبرـض  اهدـیدجت و  تضفر  اـمهنیب و  هدوقعملا  هیراـجتلا  هدـهعلا  تخـسف  اـهیلع  اـهتمعن 
اریتلکنا سئاسد  اهلوبقب  هیناث  هبیـصم  اهل  تددج  لب  هبیـصملا  هذـهب  فتکت  مل  دـیدش و  کنـض  یف  ایلاطیا  عارز  اهب  تعقوأ  هشحاف 

شابحالا تراثأ  ینطولا  لالقتـسالا  سومان  نع  هعفادـم  اهدالب و  یف  لغوتلا  هشبحلا و  لحاوس  لالتحا  یلع  اـهترغأ  اـهتررغ و  یتلا 
نینح و یفخب  نویلاطیالا  عجر  امیظع و  ازوف  شابحالا  زوفب  رمألا  یهتنا  هیماح و  اران  نییلاطیالا  هب  تلـصأ  اـیربج  اـبرح  اـههجو  یف 

طورـشلا مهلوبق  نیرظانلا و  نویع  مامأ  مهـشیج  ردـق  طاطحنا  هظهابلا و  رئاسخلا  دـبکت  الا  مهیعـس  نم  اولانی  مل  میظع و  لشفب  اؤاـب 
ابابلا بقرت  اهنم  اهل و  اسنرف  هوادـع  اهنم  اهنع  اـهل  صیحم  ـال  تاددـهم  هلمج  هلودـلا  هذـهل  مهقوقحل و  هقحاـملا  مهفرـشل و  هنیهملا 

نویکارتشالا نویروهمجلا و  اـهنم  هتدـعاسمل و  يوق  دـضع  هیکیلوتاـکلا  ممـألا  اـصوصخ و  هنم  بولـسملا  هذوفن  دادرتسـال  هصرفلا 
نیرظان نولازی  نیذلا ال 
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اهعازتنا برغلا و  سلبارط  یلع  ءالیتسالل  هفرـشتسم  اهـسفن  لازت  اهمـسجب ال  هکتافلا  للعلا  هذه  عیمج  عم  طخـسلا و  نیعب  هموکحلل 
هذـه هلمجلاب  اهئاود و  یلا  تقاتـشا  اهیلع و  تراث  دـق  هشبحلا  برح  ماـیأ  اـهتباصأ  یتلا  هلعلا  نارهظی  يذـلا  هیلعلا و  هلودـلا  دـی  نم 

تاروثلا قورخ  دس  یف  اهدهج  تلذبل  اهسفن  تفصنأ  ول  اهرومأ و  بقاوع  یف  رصبتلا  نع  هلفاغ  اهتسایس  یف  ربدتلا  نع  هیلاخ  هلودلا 
و تحارتسا ..  اهلام و  یلع  تملـس  اسنرف و  ناکیتاکفلا و  عم  هیـسایسلا  اهقئالع  تحلـصأ  اههجو و  یف  همئاق  لازت  ـال  یتلا  هیلخادـلا 

طـسوتملا رحبلا  لحاوس  یلع  هعقاو  یه  همور و  یه  هریغـص و  هیـالو  یلع 69  يوتحت  يربک  هعطاـقم  یلا 13  هکلمملا  هذـه  مسقنت 
ابابلا و ماقم  اهب  ربین و  رهن  یلع  هنئاک  هیلاطیالا  هکلمملا  همصاع  یه  هیمور و  اهندم  رهشأ  اهتعارز و  هرخأتم  اهنکل  هبصخ و  اهیـضارأ 
ایربمأ و هعطاقم  ابابلا و  هماقا  اهب  یتلا  ناکیتافلا  يارس  اهنم  یتلا  اهراثآ  اهفحت و  یف  اصوصخ  هکلمملا  دالب  ینغأ  یه  اعم و  کلملا 

ناکسلا هریثک  ءاوهلا  هدیج  هبرتلا  هبصخ  ایلاطیا  یبرغ  لامش  هعقاو  یه  یتنومیب و  هعطاقم  اهرومخب و  هروهشملا  وتیفروأ  اهندم  رهشأ 
ایدرابمول هعطاـقم  سفن و  وحن 350000  اهناکـس  دالبلل و  همیدقلا  همـصاعلا  یه  وب و  رهن  یلع  هعقاولا  نیروت  هریهـشلا  اهندـم  نم  و 

اهناکس ددع  هراجتلا و  هعساو  هیعانـص  هنیدم  یه  نالیم و  اهندم  نم  ءاوهلا و  هدیج  یـضارالا  هبـصخ  یه  اسمنلا و  نم  هصلختـسملا 
هریثک هبرتلا  هبـصخ  یه  هرومعملا و  تایروهمج  مظعأ  نم  تناک  اضیأ و  اسمنلا  نم  هصلختـسملا  ایـسینف  هعطاقم  سفن و  فلأ   420
هلیمج هریزج  یلع 117  هیوتحم  کیتایردالا  رحب  یف  هسورغم  هیبشخ  مئاوق  یلع  هینبم  هنیدم  یه  ایـسینف و  اهندـم  رهـشأ  نم  هایملا و 
هعانـص یف  هریهـش  یه  اـینولوب و  هریهــشلا  اهندـم  نـم  اـیلیمأ و  هعطاـقم  اهناکـس 160000 و  هعانــصلا و  هراـجتلا و  همدـقتم  رظنملا 

ءانیم یه  نوکنا و  اهندـم و  نم  نوکنا و  شرام و  هعطاـقم  همـسن و  اهناکـس 150000  ددع  هعماج و  هسردم  مدـقأ  اهب  هنورکعملا و 
سفن وحن 200000  اهناکس  هجاسنلا و  اهلماعمب  هریهشلا  سنارولف  اهندم  نم  اهتباصخب و  هروهشملا  ناکسوت  هعطاقم  همهم و  هیراجت 
لهجلا لسکلا و  هیاغ  یف  اهلهأ  هعارزلا و  هطحنم  اهنکل  هبرتلا  هبـصخ  یه  هیبونجلا و  ایلاطیا  تایالو  عومجم  یه  یلوبان و  هعطاقم  و 
اهناکـس هیریرحلا و  هشمقألا  عنـصت  اهب  فیرظ و  عقوم  تاذ  همیظع  ءاـنبم  یه  یلوباـن و  اهندـم  نم  صوصل و  مهرثکأ  هواقـشلا و  و 

همسن  540000
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نم صوصللا و  هریثک  هلیمج  ضارأ  یه  ربالاک و  هعطاقم  ندـم و  هدـع  اـهب  هفاـج و  هعـساو  لوهـس  عومجم  یه  اـیلوبأ و  هعطاـقم  و 
ءایبغأ اهیلاهأ  بلاغ  هطحنم  اهتعارز  نکل  هباصخلا  لامجلا و  هیاغ  یف  هریزج  یه  ایلسیس و  هعطاقم  انیسم و  زاغوب  یلع  ویزجر  اهندم 

هیلبج ضارأ  تاذ  یه  اـینیدراس و  هریزج  هعطاــقم  اهناکـس 270000 و  ددـع  همهم و  هیراجت  هنیدـم  یه  مرلاب و  اهندـم  نم  ءارقف و 
هرهش تناک  همسن و  اهناکس 40000  يرایلجاف و  ءانیم  اهزکرم  یلحاسلا و  دیصلا  نم  مهتـشیعم  عقدم  رقف  یف  اهلهأ  هعارزلا و  هلمهم 

نیح نم  الا  خیرات  اهل  رهظی  مل  نیقباسلا و  اهکولم  دحأ  سولاطیا  یلا  هبـسن  ایلاطیا  مسا  اهیلع  بلغ  مث  اینیروتاس  مساب  هکلمملا  هذه 
مهتلود و تضرقنا  اـهب  هیدـالیم و  هنـس 476  یلا  نیینامورلا  يدـیأ  یف  تیقب  هینامورلا و  هنطلـسلا  هیمور و  سـسؤم  سالمور  روهظ 

هنطلـسلا مهیدـیأ  نم  اهتـصلختسا  مث  ثوغرتسالا  کلم  کیردوتی  اهحتتفا  مث  ایلاطیاب  اهامـس  لورهلا و  کلم  رکاودا  اهیلع  یلوتـسا 
یلع نویواسنرفلا  راغأ  مث  ابابلا  هسآر  تحت  تایروهمجلا  کلس  یف  تلخد  هیمور و  هرامأ  تلقتـسا  هیرجه  ماع 108  یف  هیقرشلا و 

ماع یلا  اجیردت  لقتست  اهتارامأ  تذخأ  هنس 667  یف  مث  اینامرج  هطلس  تحت  هددعتم  تایرومأمب  اهنع  تلصفنا  مث  هنس 184  ایلاطیا 
هذه یلع  لزت  مل  امیظع و  ابلقت  اهراوطأ  تبلقت  تربانوب و  نویلبان  بورح  یف  اهلاوحأ  تلدبت  مث  اینابـسا  اهیلع  تلوتـسا  اهیف  910 و 
علخ یلع  اورقأ  کلامملا و  کلت  ناـیعأ  عمتجا  هنـس 1277  یف  مث  ابابلا  یلا  اـهتاقحلم  همور و  تعجر  اـهب  هنس 1230 و  یلا  هلاحلا 

هنس 1288 یف  مث  ایلاطیا  یلع  اکلم  اهکلم  یعد  يرخألا و  دعب  هدحاولا  مضنت  کلامملا  تذخأف  اینیدراس  یلا  مامـضنالا  مهکولم و 
لخد يذـلا  وه  تربمه و  هنبا  هفلخ  هنـس 1296 و  یف  تام  مث  هدـحاو  هکلمم  هلک  میلقالا  لعج  ابابلل و  هعباتلا  همور  یلع  هدـی  عضو 

هنس 1313 شابحالا  یلع  هفیس  درج  عوصم و  هشویج  تلتحا  رمحألا و  رحبلا  یف  بصع  جیلخ  یلع  یلوتـسا  یثالثلا و  فلاحتلا  یف 
مدقت امک  همیزه  رش  مزهنا  همؤشملا و  هرئادلا  تراد  هیلع  و 
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امهیلی ام  فلالا و  عم  ءابلا  باب 

هراشا

ریهز لاق  هکم  قیرطب  عضوم  نیتیرقلا *] باب  ]

مجللا ناسرفلاب و  جیلامهلا  لازدق  نیتیرقلا و  باب  موی  مهب  يدهع 

______________________________

[ سیراب ]

نونفلا و یف  اهانغا  هردـنول و  دـعب  ابوروا  یف  هنیدـم  ربکا  ملاعلا و  یف  هنیدـم  فطلا  فرظا و  لمجا و  یه  اسنرف و  همـصاع  زیراب  وا 
رحبلا 190 حطـس  نع  اهعافترا  نیـسلا  رهن  یتفـض  یلع  هعقاو  هنیدـملا  فراعملا و  مولعلا و  یف  اهلوا  هیمور و  دـعب  لکایهلا  راـثآلا و 

هعست اباب و  اهل 56  فصن و  نینویلم و  وحن  اهناکس  ددع  هنیتملا و  نوصحلاب  هطاحم  ارتمولیک  اهلوط 34  هجردزم  هرئادک  یه  امدق و 
فالآ هثالث  نم  رثکا  اـهب  لزنم و  نع 82000  دـیزی  ام  اهب  ارتمولیک و  هیمومعلا 888  اهقرط  لوط  هیدیدحلا و  هکـسلا  اهنم  رمت  رباعم 

نیتعاس و وحنب  بکارلا  هعطقی  لامـشلا  یلا  بونجلا  نم  هنیدملل  مساقلا  رافلوب  وعدملا  یمومعلا  عراشلا  اهنم  راثآ  هلمج  اهب  عراش و 
امهضعبب نیلصتم  نیعبرم  نع  هرابع  وه  لایور و  یلاب  یمسملا  یکلملا  رـصقلا  اهنم  اراهن و  هنم  لمجا  هفراخز  هراونا و  ءاهبل  الیل  وه 

كرابم و هدع  اهب  رودی  هرهاز  هقینا  هضور  هرـضان و  هقیدـح  امهدـحا  طسو  یف  معاطم و  تامامح و  لزانم و  روصق و  امهیلع  هینبم 
رـشع انثا  هب  لصتی  عساو  نادـیم  ءالعاب  تارتایتلا و  يواهقلاب و  رومعم  نانجلا  نم  هعطق  هناک  ناتـسب  یه  يزل و  رتناش  اهنم  يواهق و 
سالب اهنم  اهب و  رـصتنا  یتلا  هبورح  عیمج  هناردج  یلع  روص  نویلبان و  هداش  يذلا  رـصنلا  سوقب  روهـشملا  سوقلا  هطـسوب  اقیرط و 

یتلا هلـسملا  نیـضوحلا  نیب  هیئابرهکلا و  حـیباصملا  اهب  طیحت  تاراوخ  ناریبک و  ناضوح  اهزکرم  یف  ءاحطب  وه  دروکنوک و  ـالود 
دومع وه  مودـنف و  دومع  اهنم  سیراب و  قئادـح  لمجا  نم  یه  یتلا  يرلیوتلا  هقیدـح  اهنم  هیرجه و  هنس 1246  رصم  نم  تبلجتسا 
لاـثمت هـالعا  یف  اـبوروا و  كوـلم  عـم  هبورح  یف  همنتغملا  هیـساحنلا  عفادـملا  نم  نیتئاـم  فـلا و  وـحن  نم  عونـصم  لوـالا  نویلباـن 

رفوللا رـصق  اهنم  تاتابنلا و  تاناویحلا و  ناتـسب  اهنم  اهلمجا و  تاهزتنملا و  عدبا  نم  یه  اینولوب و  هباغ  اهنم  روکذملا و  روطاربمالل 
راص اسنرف و  كولمل  انکسم  ناک  ادج  عیدب  رصق  وه  و 
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كولملا و عئادب  سفنا  یلع  يوتحملا  يرلیوتلا  اهنم  هوجولا و  عیمج  نم  هردـنول  فحتمک  وه  راثآلا و  هلیمجلا و  نونفلل  افحتم  نآلا 
رـصق اهنم  تاهینجلا و  نم  فصن  نییـالم و  هعبراـب  هقیوزت  هئاـنب و  تاـقفن  تردـق  ملاـعلا  یهـالم  فرظا  نم  وه  وقربوا  نارج  اـهنم 

دونجلا و نم  هزجعلا  ماـقم  وه  دـیلافنالا و  رـصق  اـهنم  هیواـسنرفلا و  هناـخ  دـصرلا  هراوجب  روصقلا و  فرظا  نم  وه  غروـنب و  اـسکوب 
نم اهب  هحرـش و  لوطی  اـمم  کـلذ  ریغ  اـهب  نـآلا و  یلا  هرومعملا  یف  هحلـسالا  تفرع  ذـنم  همیدـقلا  هحلـسالا  راـثآ  هب  هیرکـسعلا و 

هینیصلا یناوالا  یلحلا و  تالآلا و  تاودالا و  هرهابلا و  تاشورفملا  عاونا  هرخافلا و  نالیشلا  اهتاعونـصم  نم  هل و  ددع  الام  لماعملا 
ملقلا زجعی  امف  اهـسرادم  هیملعلا و  اهتایعمج  اهنونف و  اهفراعم و  اما  تاوادرخلا  عاونا  عیمج  قرولا و  هحلـسالا و  عاونا  تاـعاسلا و  و 

نم نییالم  هثالث  یلع  يوتحت  تاناخبتک  هیناـمث  اـهب  سرادـملا و  نم  تآـم  هیملعلا و  تاـیعمجلا  نم  تآـم  اـهب  ثیح  اهرـصح  نع 
يراجلا نیـسلا  رهن  اهنم  اضیا  هریثکف  لاقتنالا  قرط  اما  هیرهـش و  هیعوبـسا و  هیموی و  هدیرج  نع 300  هدایز  اهب  ردصی  تادـلجملا و 

ریغ سوبنمالا و  تابرع  لیخلا و  تابرع  ياومارتلا و  هیدـیدحلا و  ککـسلا  مث  باکرلل  هلقانلا  رخاوبلا  لقنل  حـلاصلا  هنیدـملا  لخاد 
اما و  اـهریغ ..  یـشرام و  نوب  نزخم  رفوـللا و  نزخم  هصروـبلا و  رـصق  اـهلاحم  رهـشا  جاورلا و  هیاـغ  یف  یهف  هراـجتلا  اـما  کـلذ و 

ضیرعلا نیتملا  روسلاب  اهروست  اهعالق و  هناتم  اهنوصح و  هوق  ببـسب  هرومعملا  یف  هنیدـم  مکحا  یهف  هیرکـسعلا  اهتوق  اـهتناصح و 
تناـک هیدـیدحلا و  باوبـالاب  بوبم  وه  ارتـمولیک و  روسلا 40  طـیحم  قـیمع و  ضیرع  قدـنخ  هجراـخ  هعلق و  نیـسمخب  نصحملا 

عرف وه  يذلا  یـسیرابلا  سنجلا  نم  لئابق  هلمجل  انکـسم  نیـسلا  لحاس  یلع  خاوکا  عومجم  دالیملا و  لبق  هنـس 52  وحن  یف  سیراب 
نع مهاوق  تنهو  امل  مث  نوینامورلا  مهقرطت  رصعالا  کلت  یف  تناک  دیـصلا و  هتعنـص  وزغلا و  هقلخ  شحوتم  لیج  وه  یجلبلا و  نم 

هذـهل ررق  هینامورلا  هیروطاربمالا  سونایلوب  یلوت  امل  مهقالخاب و  نوقلختی  اجیردـت  اوراص  مهل و  مهباقر  اوملـس  نییناـمورلا  هعفادـم 
يدایالا اهلوادـتت  تلاز  مث ال  ینامورلا  یلاولا  زکرم  نورق  هدـع  ترمتـسا  هدـیدج و  تازاـیتما  اـهحنم  همیدـقلا و  اـهقوقح  هکلمملا 

هراجتلا هورثلا و  هیندملا و  عئانصلا و  نونفلا و  یف  یقرتت  یه  نرق و  دعب  انرق  هبلاغلا 
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هفلخ هنس 1252  یف  مث  اهضعب  حتف  رئازجلا و  هبراحم  همایا  ثداوح  نم  رـشاعلا و  لراش  کلملا  یلع  یلوتـسا  اهیف  هنس 1340 و  یلا 
اـسیئر نویلوباـن  سنربلا  بختنا  هنـس 1267  یف  مت  يرئازجلا  رداـقلا  دـبع  ریمـالا  رـسا  رئازجلا و  حـتف  مت  هماـیا  یف  بـیلیف و  سیوـل 

نیـصلا برح  مهیلع و  هراصتنا  اسمنلا و  سورلا و  هبراحم  هثداوح  نم  هنـس 1269 و  یف  اسنرف  یلع  اروطاربما  بختنا  مث  هیروهمجلل 
ویـسملا نیع  هثلاثلا و  هیروهمجلا  تماقف  هیلع  هرئادلا  تراد  ایناملا و  نیب  هنیب و  برحلا  تبـش  هنـس 1287  یف  مث  اریتلکنا  عم  اکارتشا 

هنـس 1296 یف  مث  نوه  اـمکم  لاـشراملا  هفلخ  هنـس 1290 و  هسآرلا  نع  یفعتـسا  مث  هدـی  یلع  ایناملا  حلـص  دـقعنا  اهل و  اسیئر  ریت 
مث هنس 1301  نیصلا  دنهلا و  یف  ایدوبمک  هکلمم  تلتحا  امک  هنس 1299  سنوت  اسنرف  تلتحا  همایا  یف  لوج و  ویـسملا  هلدب  بختنا 
دقع هلامعا  نم  روف و  سکلف  ویسملا  هفلخ  هسآرلا و  نع  یفعتسا  مث  ریمزاک  ویسملا  هفلخ  هنس 1212 و  لتق  مث  ونراک  ویسوملا  هفلخ 

ایسور عم  یئانثلا  فلاحتلا 

______________________________

[ نوطاب ]

هنیدـم یه  دوسالا و  رحبلا  یلع  هعقاو  نوزبارط  هیالو  یف  ناتـسزال  ءاول  هبـصق  نون * هرخآ  هعبـشم  ءاطلا  مض  هدودـمم و  ءابلا  حـتفب 
ددـع تاهجلا و  کلت  یف  ئفارملا  نسحا  اهأفرم  ارحب و  ارب و ال  ودـع ال  سأب  یـشخت  داـکت  ـال  یفارغجلا  اـهعقوم  نسحب  هنیـصح و 
ءاضق هسینک و  سرادـم و  بتاـکم و  عماوج و  هلمج  تاـمامح و  هدـع  اـهب  هکارج و  يراـصن و  نیملـسم و  نم  وحن 2000  اهناکس 
هیبشخ تاباغ  هدع  اهب  هیساحنلا و  تاودالا  فوصلا و  هیبعا  جسن  مهتعنص  سفن  فلا  وحن 16  اهیلاها  هیرق و  یلع 35  لمتشی  نوطاب 
کلذ یلع  ردـقت  ملف  هیلعلا  هلودـلا  عم  هریخالا  اهبرح  یف  نوطاب  یلع  ءالیتسالا  سورلا  لواح  دـق  اهل و  هرواجملا  تاهجلا  یلا  لقنت 

هنس 1295 تدقع  یتلا  حلصلا  طورش  بجومب  هلودلا  اهنع  تلخت  یتلا  نکامالا  هلمج  نم  تناک  مث  اهتناصحل 

[ نیکاب ]

هعقاو هکلمم  همصاع  یه  هیلامشلا * همصاعلا  يا  غنشل ؟؟؟ یب  هینیصلا  هغللاب  نون و  هرخآ  هعبشملا  فاکلا  رـسک  ادودمم و  هلوا  حتفب 
روسلا نم  الیم  وحن 35  دعب  یلع  اقرش  هقیقد  هجرد و 27  لوط 116  الامش و  هقیقد  هجرد و 56  ضرع 39  یف  یلمر  حیسف  لهس  یف 

ادج دراب  اهؤاوه  ابیرقت و  سفنالا  نم  نییالم  هثالث  وحن  اهناکس  ددع  میظعلا و 
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یف رتومرتـلا  عفتری  عباوزلا و  حاـیرلا و  نم  ریثـک  اـهیف  بهی  عیبرلا  لـصف  یف  رادآ و  یلا  لوا  نوناـک  نم  دـلجتی  اـهؤام  ءاتـشلا و  یف 
هردان اهب  هدفاولا  ضارمالا  یجص و  اهب  ءاوهلاف  هلمجلاب  هجرد و  یلا 90  نم 75  اهفیص 

______________________________

[ یلاب ]

نوغبس اهلوط  كوبم  ول  هواج و  نیب  يرغصلا  هدنس  رئازج  یصقا  یـسالملا و  لیبخرالا  یف  هریزج  نیعبـشم * هیناث  رـسک  هلوا و  حتفب 
 .. الیم اهضرع 35  الیم و 

هبصخ اهیضارا  مدق و  هعافترا 7000  وتاب و  غنتوفب  فرعی  ناکرب  اهیف  همـسن و  اهناکس 600000  ددع  عبرم و  لیم  اهتحاسم 2200  و 
لینلا نبلا و  نطقلا و  زرالا و  هیلامـشلا  ههجلا  یف  هولحلا و  هطاطبلا  بوبحلا و  اهنم  هیبونجلا  ههجلا  یف  اهتالـصاح  مها  هایملا و  هریثک 

حالـسلا و هعانـص  یف  نوعراب  اهلها  هضفلا و  بهذـلا و  جاعلا و  لبلتلا و  نویفـالا و  اـهتادراو  تیزلا و  دولجلا و  اـهتارداص  غبتلا و  و 
هذـه یلاها  الا  هیدـنهلا  تاداـعلا  یلع  ظـفاحی  نم  هلک  لـیبخرالا  یف  سیل  يدـنه و  لـسن  نم  نظلا  یلع  مه  هدادـحلا و  هغایـصلا و 

فراعملا و یف  نوعراب  مهنایعا  نم  ریثک  رانلاب و  لاومالا  قارحا  مهفارـشا  تاداع  نم  هدنـسلا و  مهتغل  كوبمول و  ناکـس  هریزجلا و 
نم وحن 4000  هریزجلا  هذه  یف  دجوی  هیـسالملا و  هیواجلا و  هغللا  نم  همجرت  اهمظعم  هربتعم  هیطخ  بتک  بتاکم  مهدـنع  بادآلا و 
مهب تشرحت  هـیرجه  هنـس 1264  یف  مث  تاراما  عست  یلا  همـسقنم  هلقتـسم  هریزجلا  هذـه  تناک  نیینیـصلا و  نم  و 8000  نیملسملا 

مث هظهاب  رئاسخ  مهب  مهقحل  نییدـنلوهلا و  یلع  هرئادـلا  تناک  نیقیرفلا و  نیب  برح  عوقو  یلا  يدا  اشرحت  هیلایتحا  هروصب  ادـنلوه 
اهدصاقم ضعب  لاون  نم  اهب  تنکمت  يرخا  تالمح  ادنلوه  تددج 

[ نایماب ]

ناسارخ لابج  ضعب  یف  هعقاو  یه  هاره و  یقرش  هنزغ و  یلامش  یلا  هاره  دالبب  هرماع  هنیدم  یه * یناتسبلا  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
هعوفرم نیطاساب  ءاوهلا  یف  بهاذ  رصق  اهب  ناک  هنا  اورکذ  هیتیربک و  نیع  قبئز و  ندعم  اهب  نوحیج و  رهن  جرخی  اهلابج  ضعب  نم  و 

رتتلا مایا  هیروفلا و  هلودلا  یف  ریثک  رکذ  هنیدملا  هذهل  روصلا و  عاوناب  هشوقنم 

[ سایناب ]

سبلیف هیرصیق  هنیدم  نیس * هرخآ  ءایلا  حتف  هیناث و  ناکسا  هلوا و  حتفب 
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همیدق راثآ  هدع  اهب  دجوی  قشمد  نم  ارتم  ولیک  هفاسم 60  یلع  هیروس  هیالو  نم  ناروح  ءاول  یف  هرعـشلا  هیحانب  هیرق  یه  همیدقلا و 
لبق مهم  رکذ  اهل  اهـضایر و  فصو  اهفـصو و  یف  نومدقتملا  رثکأ  دق  هیروس و  ندـم  مظعأ  نم  همیظع  هنیدـم  سایناب  تناک  دـق  و 

اهتلوادـت مث  حارجلا  نب  هدـیبع  یبأ  دـی  یلع  ماشلا  دالب  یف  هوحتف  ام  عم  هرجهلل  هنس 15  یف  نوملـسملا  اهحتف  دق  هدعب و  مالـسالا و 
خیراتلا کلذ  نم  یکنز و  نب  دومحم  نیدـلا  رون  اهحتف  هنـسلا  کـلت  یف  هیرجه و  هنس 559  یلا  حترفا  مالـسا و  نم  هفلتخم  يدایأ 

اهبرخ و یبویالا و  اهدـصقف  اهوبهن  حـترفالا و  اـهلزان  هنـس 614  یف  مث  هنـس 575  یف  نییبویالا  دـی  یلا  تلقتنا  مث  نیملـسملل  تتبث 
نآلا یلا  هیقاب  لزت  مل  تددج و  مث  یحاونلا  کلت  نم  اهریغ 

امهیلی ام  ءاتلا و  عم  ءایلا  باب 

هراشا

______________________________

[ سارتب ]

هعقاو هروم  دالب  نم  یبرغلا  لامشلا  یف  نانویلا  دالب  یف  هنیـصح  هنیدم  نیـسلا * ناکـسا  هدودمم و  ءار  ءاتلا و  ناکـسا  هلوأ و  رـسکب 
هفیرظ نیتم  نصح  تاذ  یه  همسن و  فلأ  اهناکس 26  ددع  لایمأ و  انیتأ 107  نع  دعبت  هیئاخأ  هیالو  هبصق  یه  اهمساب و  نوج  یلع 

نع بوجحم  نیمأ  اـهؤانیم  اـهعقوم و  یف  مهم  يراـجت  زکرم  یه  ءاوـهلا و  هدـیج  هبرتـلا  هبـصخ  همظتنملا  قاوسـالا  هضیرع  عـقوملا 
رمخلا و تیزلا و  لاقتربلا و  نامرلا و  بیبزلا و  اهتارداص  نم  هرانم و  هیلع  ارتم و  هلوط 350  رحبلا  یف  ریبک  دسب  فصاوعلا  حایرلا و 

هیرجه هنس 1244  نانویلا  یلا  تلقتنا  مث  كارتألا  دیب  اقباس  تناک  دق  دئارج و  هدع  حسرم و  نطقلل و  لماعم  اهب  کلذ و  ریغ 

امهیلی ام  ءاتلا و  عم  ءابلا  باب 

]؟؟؟ هینثب ]

همود اهارق  نم  لاق  ءادفلا و  وبأ  اهرکذ  ناروح و  دالب  یقرش  یلا  هعقاو  هیروس  نم  دالب  یه  اضیأ  یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
دخرص لدجملا و  نویع و  و 
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تلخد دبع و  هئامـسمخ  اهعبتی  نادـف  هئامـسمخ  اهتاعرب و  هاش  فلأ  اهب  هل  ناک  ریثالا و  نبا  لاق  اکلم  قیدـصلا  بویأل  تناک  دـق  و 
يرملا و هرم  نب  بیبح  یسابعلا و  یلع  نب  هّللا  دبع  نیب  هعقو  اهب  تناک  هرجهلل و  هنس 15  ماشلا  حوتف  مایأ  نیملسملا  کلم  یف  هینثب 

وحن هینامیلا  نم  لتقف  هنس 176  نییقشمدلا  هینامیلا  هیرضملا و  نیب  يرخأ  هعقو  هیرجه و  هنس 132  کلذ  اهنع و  علخف  بیبحل  تناک 
دیدش و لاتق  دعب  جاسلا  یبأ  نبا  اهیف  مزهنا  هنس 275  نولوط  نبا  دمحا  نب  هیورامخ  جاسلا و  یبأ  نبا  نیب  يرخأ  هعقو  سفن و   800

یبس مهیلتاقم و  لتق  هیلا  اوملـستسا  املف  مهنمأ  مث  اهلهأ  براح  یطمرقلا و  هیورکز  لبق  نم  دیعـس  نب  هّللا  دبع  اهیلا  لصو  هنس 292 
اهیحاونب کلذ  لثم  لعف  مهلاومأ و  ذخأ  مهیرارذ و 

امهیلی ام  ءاحلا و  عم  ءابلا  باب 

هراشا

______________________________

[ نیرحب ]

هرـصبلا نم  یـسرافلا  رحبلا  فیر  یلع  هدتمم  هعـساو  دالب  یلع  برعلا  هقلطا  مسا  یه  هرئادلا  یف  یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
هدتمم یبرغلا  لامـشلا  ههج  نم  نامع  دودح  یلع  ءاسحالا  نم  مسق  یهف  نآلا  امأ  رجه و  هنیدـم  اهتبـصق  تناک  نامع و  دودـح  یلا 

هنم و برقت  یتلا  رئازجلا  عم  نیرحبلا  دالب  وه  يذـلا  ریبکلا  هریزجلا  هبـش  اـهیف  لخدـیف  یلامـشلا  ضرعلا  نم  هجرد  یلا 29  نم 25 
تغلب دق  اضیأ و  لاوأ  هریزج  یمـست  نآلا و  روهـشم  وه  امک  هقیقحلا  یف  نیرحبلاب  هامـسملا  یه  اهاربک  یه  رئازجلا و  هذـه  يدـحا 

اهـضرع ال هیفارغج و  خسارف  یلا 7  نم 6  بونجلا  یلا  لامـشلا  نم  اهلوط  اهؤلؤل و  اصوصخ  اثیدح  امیدق و  هعـساش  هرهـش  نیرحبلا 
رمنلا و زوللا و  اهتالصاح  نم  هباصخلا و  هیاغ  یف  تناک  عیبانیلا  نم  یضارالا  کلتب  ام  هرثکل  هایملا و  هریثک  یه  نیخـسرف و  زواجتی 
اـهل و نوصاوغلا  صوغب  يرجت  هبذـع  عیباـنی  كاـنه  رحبلا  رعق  یف  دـجوی  ریعـشلا و  هطنحلا و  نیتـلا و  بنعلا و  ناـمرلا و  نوـمیللا و 

امه ناتنیدملا  هیرق و  ناتنیدم و 15  اهیفف  نآلا  امأ  هیرق و  نع 36  فونی  ام  نیرحبلا  یف  اقباس  ناک  بکارملل و  برقلا  اهنم  نوـألمی 
ءانبلا هدیج  یه  همسن و  فلأ  وحن 40  اهناکس  ددع  یقرشلا و  یلامشلا  فرطلا  یلع  هعقاو  هریزجلا  هبصق  یه  همعنم و 
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هنیدملا نفـسلل و  نمآ  یقرـشلا  بونجلا  یلا  يذلا  یـسرملا  یـسارملا و  بعـص  هنکل  نسح  ءانیم  اهلامـش  یلا  هجئار و  قاوسأ  تاذ 
تقو وحن 4000 و  هبکارم  ددـع  یلاهالاب و  صتخم  هصاغم  ؤلؤللا و  وه  نیرحبلا  تارداص  مظعأ  همیدـق و  هنیدـم  یه  نیفر و  هیناثلا 

مجعلا و برعلا و  دالب  ابوروأ و  یلا  لسری  یقابلا  هرثکأ و  دـنهلا  راجت  عاتبی  الاح و  هناکم  یف  عابی  لولیأ و  یلا  ناریزح  نم  هصاـغم 
بکارمل خـیاشملل و  موسرلا  تاـقفنلا و  حرط  دـعب  هیزیلکنا  هریل  فلأ  هئاـمعبرأ  وحنب  زیلکنـالا  لیدـعت  بسحب  هتادراو  همیق  تردـق 

یلوتسا مث  هیرجه  هنـس 921  اهوکلم  نیذلا  نییلاغوتروبلا  دهع  نم  همیدق  راثآ  ضعب  نیرحبلا  یف  دجوی  کلذل و  هظفاحملا  لودـلا 
تحت نآلا  یلا  مهدیب  ترقتسا  هنـس 1199 و  مهنم  اهتـصلختسا  نأ  یلا  اهایا  مهعزانت  برعلا  تلاز  مث ال  هاش  ردان  مایأ  سرفلا  اهیلع 

یلاعلا بابلا  هدایس 

امهیلی ام  ءاخلا و  عم  ءابلا  باب 

هراشا

______________________________

[ تسراخب ]

تاجرد و یلامـشلا و 5  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 44  یف 25  هعقاو  نادغبلا  خالفلا و  هیریمأ  هدعاق  رورـسلا  هنیدم  يأ  ءارلا  رـسکب 
یلع بشخلا  نم  اهتویب  رثکأ  همسن  فلأ  اهناکس 150  ددع  هنوطلا و  رهنب  هجیوبمد  رهن  یقتلم  نع  دعبت  یقرشلا  لوطلا  نم  هقیقد   26

هـسردم یلع  يوتحت  یه  زاغلاب و  هرونم  هطلبم و  يربکلا  اهقاوسأ  تانجلاب  طاحم  تافرـشلاب و  نیزم  بیحر  اهرثکأ  هدـحاو و  هقبط 
بطلل و هسردم  هیـصوصخ و  سرادـم  هدـع  هیئادـتبا و  هسردـم  وحن 15  ثاـنالل و  يربـک  هسردـم  هیلاـع و  سرادـم  ثـالث  هیلک و 
ماتیالل و راد  تایفـشتسم و  هدع  هلابقلل و  هسردم  فحتلل و  عماجم  هبتکم و  هعبطم و 13  هفرظتسملا و 15  نونفلل  هسردم  هحارجلا و 

هنیدم هجوأ  هدع  نم  اهنکل  هیقرشلا و  دالبلا  نم  دعت  رهاظلا  بسح  یه  ریبک و  رازاب  لیمج و  هزتنم  نادیم و  باعلالل و  حسارم  هعبرأ 
دولجلا و فوصلا و  بوبحلا و  اـهتراجت  مهأ  دـالب و  هدـعب  هیدـیدحلا  ککـسلا  اهلـصت  هیراـجتلا  اـینامور  زکارم  مظعأ  یه  هیبرع و 

طیرـش اهتعانـص  مهأ  ناملأف و  اهتعاب  اهعانـص و  اـمأ  دوهی  نمرأ و  ناـنوپ و  اـهراجت  رثکأ  ناـهدالا و  هیـشاملا و  عمـشلا و  لـسعلا و 
هضفلا بهذلا و 
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کله ارارم و  نوعاطلاب  هنیدملا  هذه  تئزر  دق  دئالق و  حباسم و  ءارف و  جورس و  هیناتکلا و  تاجوسنملا  طسبلا و  هیـضفلا و  هینآلا  و 
یف مث  يرجهلا  عباسلا  نرقلا  یف  هنیدملا  هذه  تطتخا  دـق  همیدـقلا و  اهتینبأ  رثکأ  تبرخف  لزالز  هدـع  اهب  تثدـح  ریثک و  قلخ  اهنم 

اهحنمب هیلعلا  هلودـلا  لبق  نم  قدـصم  یلود  رمأ  ردـص  هنـس 1278  یف  لودـلا و  يدایأ  اهتلوادـت  مث  نوینامثعلا  اهحتف  رـشاعلا  نرقلا 
اینامور بقل  تحت  نادغبلا  عم  داحتالا 

______________________________

[ يراخب ]

نم یه  یطسولا و  ایسآ  نم  هلقتسملا  ناتـسکرت  یف  هیناخ  هبـصق  یه * یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ  ءایلا  لدب  فلالاب  بتکت  و 
حفس یف  یقرـشلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 25  یف 60  یلامـشلا و  ضرعلا  نم  هـقیقد  هـجرد و 35  یف 39  هعقاو  ایـسآ  ندم  مظعأ 

ارتمولیک و وحن 14  هطیحم  اـباب و  هل 11  هریدتـسم و  هقرفتم  جاربأ  هیلع  يووز  روس  اهب  طـیحی  هبـصخم و  لوهـس  اـهب  فحت  هبـضه 
اقوس و 16 اناخ و 15  هسردم و 38  ادجـسم و 113  اعماج و  اهب 360  هربتعم و  هینبأ  جـهب و  رظنم  تاذ  یه  راتمأ و  هیناـمث  هعاـفترا 

رتم هتحاسم 100  ناخلا  رصق  مامأ  ناتسجس  هحاس  یف  عقاولا  عماجلا  اهب  عماج  نسحأ  هفرـشم و  راوسأ  هلیمج و  روصق  هلمج  امامح و 
لیلق اهؤام  کلذ و  ریغ  هشمقالا و  ریوصت  هحلسالا و  عنـص  ریرحلا و  قرو  لمع  نطقلا و  جسلل  لماعم  هدع  اهب  ارتم و  هتبق 40  ولع  و 

قرعلاب ءابطالا  دنع  فورعملا  ضرملا  وه  طیخ و  هانعم  هتشرلاب و  مهدنع  فرعی  ضرم  هینطولا  اهـضارمأ  هلمج  نم  ئدر و  اهؤاوه  و 
دلب یه  لباک و  ناریا و  ایـسورب و  هلـصتم  هعـساو  يراخب  هراجت  ياشلا و  برـش  نم  راثکالا  اـهلهأ  دـئاوع  نم  تینرفلا و  یندـملا و 

دی یلع  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  نمز  یف  هرجهلل  هنـس 54  یف  تحتف  دق  اهحدم و  یف  اوبنطأ  اهرکذ و  نم  برعلا  رثکأ  هریهـش  همیدق 
هنس 389 و یلا  مهدی  یف  تیقب  ناماس و  نب  دسأ  نب  دمحأ  دی  یلع  ناماس  ینب  هیالو  یلا  تلقتنا  هنس 204  یف  مث  دایز  نب  هّللا  دیبع 

ناک هیقوجلسلا و  هلودلل  تلقتنا  يرجهلا  سماخلا  نرقلا  لئاوأ  یف  مث  یکرتلا  ناخ  کلیأ  اهیلع  یلوتـسا  مهتلود و  نم  تجرخ  اهیف 
ناهأ تاهجلا و  کلت  یف  هوطسلا  باحصأ  كولملا و  عیمج  لتق  اهیلع  یلوتـسا  نیح  عباسلا و  نرقلا  لئاوأ  یف  هاش  مزراوخ  مهرخآ 

هل ایقالم  هاش  مزراوخ  هیلا  راسف  مزراوخ  ادصاق  راس  روهشملا  ناخ  زکنج  مهکلمل  ربخلا  لصو  املف  کلذک  رتتلا 
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يراخب نوصح  یف  لعج  نوصحلاب و  اهاوق  ندـملا و  نصح  هدـالب و  یلا  هاـش  مزراوخ  عجرف  هلئاـه  كراـعم  نیقیرفلا  نیب  تعقو  و 
اهورـصاح و يراخب و  یلا  رتتلا  لصو  هدم  دعب  مث  خـلب  نم  برقلاب  لزن  رکاسعلا و  عمج  مث  راصحلل  اهدـعأ  سراف و  فلأ  نیرـشع 

سیل دلبلا و  لهأ  حبـصأ  املف  ناسارخ  یلا  اوبره  دلبلا و  رکـسعلا  قراغف  هقاط  مزراوخ  لهأل  نکی  مل  ادـیدش  الاتق  مایأ  هثالث  اهولتاق 
اوبلط يراخب و  رتتلا  لخدف  هنیدملا  باوبأ  هل  اوحتفف  ناخ  زکنج  مهباجأف  نامالا  بلطی  مهیـضاق  اولـسرأ  دـحأ  رکـسعلا  نم  مهدـنع 
رتتلا مهب  طاحأف  هاش  مزراوخ  رکسع  نم  سراف  وحن 400  هعلقلاب  یقب  دق  ناک  لاومالا و  رئاخذلا و  نم  كانه  ناطلـسلل  ناک  ام  لک 

نع مهولتق  مهنم و  هعلقلا  اوذـخأ  رتـتلا و  مهبلغف  هعلقلاـب  نم  فعـض  نأ  یلا  نیقیرفلا  نیب  لاـتقلا  دتـشا  اـموی و  هعلقلا 12  رـصاح  و 
نم الا  نیدرجم  اوجرخف  جورخلاب  مهرمأ  مث  مهدنع  یتلا  دوقنلا  لاومالا و  مهنم  بلط  دـلبلا و  نایعأ  ناخ  زکنج  رـضحأ  مث  مهرخآ 
مث شحاوفلا  شحفأ  حئابقلا و  عظفأ  اولعف  دالوالا و  ءاسنلا و  نم  اهب  نم  اومـستقا  اهب و  هودـجو  نم  اولتق  دـلبلا و  رتتلا  بهن  مهبایت و 

يراخب تحبصأ  لاومالا و  بلط  یف  سانلا  اوبذع  قاوسالا و  اوبرخ  دجاسملا و  سرادملا و  قرحأ  دلبلا و  یف  رانلا  ناخ  زکنج  یقلأ 
اوثاع لوغملا  رتتلا و  نا  ثیح  هلیوط  هدم  یلا  اهیف  کلذ  دعب  مقی  ملف  ملعلا  اهب  یشالت  ادیدش و  الذ  اهلهأ  لذ  اهشورع و  یلع  هیواخ 

یف الا  اهقنور  ضعب  اهل  عجری  مل  ائیـش و  اهرمأ  نم  مّوقی  مل  نکل  هتایح  رخآ  یف  اهـضعب  ددـج  ناخ  زکنج  نا  الا  تارم  ثـالث  اـهیف 
بطلا هقفلا و  ریـسفتلا و  ثیدـحلا و  نوسردـی  سفن  نآلا 10800  اهب  دـجویف  مایالا  هذـه  یلا  نسحتت  تلاز  ـال  مث  کـنلرمتلا  ماـیأ 

ناتـسکرت نم  یه  اهـسفن و  هیناخ  یلع  اضیأ  يراـخب  قلطت  و  لاـفتحا ..  اـهب  مهل  سیلف  هثیدـحلا  مولعلا  اـمأ  موجنلا و  ملع  میدـقلا و 
زدنهق و دنقوخ و  هیسورلا و  ناتسکرت  اقرش  قرـشب و  الامـش  موک و  لزق  ءارحـص  الامـش  اهدحی  یطـسولا  ایـسآ  یف  هعقاو  هلقتـسملا 

اهیـضارأ رثکأ  فصن و  نانویلم و  اهیلاهأ  ددـع  عبرم و  لـیم  فلأ  اهتحاسم 100  و  اویخ ..  ابرغ  ناتـسناغفا و  دـنمیم و  خـلب و  اـبونج 
هیف رتم  ومرتلا  عفتری  لوأ و  نیرـشت  یف  یهتنی  رادآ و  نم  اهفیـص  ئدتبی  دـیج و  اهؤاوه  نوحیج و  رهن  اهنم  راهنأ  هدـع  اهب  هبـصخ و 

یلا 6 قبئزلا  هیف  لصی  یناثلا  نوناک  اهب  رهشالا  دربأ  هدراب و  هیلایل  نا  الا  راهنلا  یف  هجرد  یلا 90 
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یف دـجوت  یتـلا  راـضخلا  لوقبلا و  عـیمج  بنقلا و  غـبتلا و  مسمـسلا و  زرـالا و  هرذـلا و  ریعـشلا و  حـمقلا و  اـهتاعورزم  هلمج  نم  و 
رثکا نادلبلا و  بلغأ  یف  دوجوم  وه  ام  هیـشحولا  هیلهالا و  تاناویحلا  نم  اهب  دجوی  اهراهنأ و  ضعب  یف  بهذلا  دـجوی  نیرادـملا و 

كانه و هیراجلا  ملاظملا  نا  الا  هیبنجالا  دالبلا  عم  همهم  هراجت  دالبلا  هذهل  مالسالا و  وه  مهیف  بلاغلا  نیدلا  هیکرتلا و  مهتغل  اهیلاهأ 
ریرحلا و دوـلجلا و  نطقلا و  دـنوارلا و  اـهتارداص  نـم  هقحتـست و  اـمه  هراـجتلا  رخأ  اـهیحاوض  یف  ناـمکرتلا  هداـتعا  يذـلا  بلـسلا 
شویجلا و دـئاق  وه  اـهناخ  ایـسور و  هیاـمح  تحت  هیرکـسع  هدبتـسم  اـهتموکح  راـمثلا و  عاونأ  نالیـشلا و  هیریرحلا و  تاـجوسنملا 
سراف و فلأ  نم 40  فلؤم  شیج  هل  تاموسرلا و  یباج  ناـمرهق و  ریزو و  هدـی  تحت  نیدـلا و  سیئر  مکحلا و  رمـالا و  بحاـص 

لاق مجعتـسا  ام  مجعم  یف  لاق  زاجحلا و  فرط  یف  هنتنم  ءاـم  اـهنا  لـصالا  یف  رکذ  ءارخب ]  ] اـفلأ یلا 60  هلاصیا  موزللا  دـنع  هنکمی 
هریغ لاـق  ءارخبلا و  ترجنت  لاـقی  ءاـسحالا  هرـصبلا و  نیب  نیرحبلا  لزاـنم  نم  لزنم  ءارخبلا  ذـقنملا  هامـس  يذـلا  هباـتک  یف  عجفملا 

یهتنا اهنتن ؟؟؟ اهتبرت و  یف  هنوفعل  کلذب  تیمس  ماشلاب  ضرأ  ءارخبلا 

امهیلی ام  لادلا و  عم  ءابلا  باب 

هراشا

______________________________

[ اّدب ]

داؤد وبأ  لاق  هیدابلاب  عضوم  یلعف  نزو  یلع  روصقم  هیناث  دیدشت  هلوأ و  حتفب 

میقم اهب و  نعاظ  امبراّدب  هرفق  لیبس  تاکلاس 

[ ناعیدبلا ]

مرشخ نب  هبده  لاق  معثخ  راید  یف  زاجحلاب  عضوم 

ارضحم ادبم و  نیعقنلا  قرتفم  مهنم و  نیعیدبلا  زاجعا  ناک  دق  و 

مجعتسا ام  مجعم  اذک 
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امهیلی ام  ءارلا و  عم  ءابلا  باب 

هراشا

______________________________

[ لاغوترب ]

اهلوط مظعم  الیم و  بونجلا 366  یلا  لامشلا  نم  اهلوط  مظعم  کیتنلتالا  ابرغ  ابونج و  اینابسا و  اقرش  الامـش و  اهدحی  ابوراب  هکلمم 
نیمسق یلا  اهمـسقتف  سناربلا  لابج  هلـسلس  نم  هبعـش  اهلخدت  لیم  هیرحبلا 500  اهطوطـش  لوط  ـالیم و  برغلا 271  یلا  قرـشلا  نم 

یه اهنم  هجراخلا  رهنالا  اینابـسا و  نم  هیتآ  اهعیمج  هنای و  يداو  درود و  جاتلا و  رهن  اهراهنأ  رهـشأ  یبرغ و  یبونج  یقرـش و  یلامش 
عبرم و لـیم  فلأ  کیتنلتالا 24  یف  هریداـم  هروسآ و  رئازج  عم  اـهتحاسم  همهم و  ریغ  اـهتاریحب  وداـفاک و  وفیدـنم و  نوادـس و  رهن 

اهناکـس ددـع  راح و  هناف  لحاوسلا  یف  الا  لادـتعالا  هیاغ  یف  اهؤاوه  عبرم و  لیم  فلأ  اهریغ 816  ایقیرفا و  یف  اهتارمعتـسم  هحاسم 
دوجوم هیلهالا  تاناویحلا  عاونأ  بلغأ  همسن و  نییالم  هتس  ایـسآ  هیقیرفا و  یف  اهتارمعتـسم  ناکـس  ددع  نییالم و  هسمخ  ابوروأ  یف 

رثکأ لاقتربلا و  هیعارزلا  اهتالوصحم  نم  هباصخلا و  هیاغ  یف  اهیصاراف  الا  ءانتعالا و  هلق  نم  لامهالا  رخأتلا و  هیاغ  یف  اهتعارز  اهب و 
هناف رحبلا  حـلم  يوس  هلمهم  اهنکل  هریثک  اهب  نداعملا  رکـسلا و  بصق  نطقلا و  نم  لیلق  لـحنلا و  نوتیزلا و  تیزلا و  راـمثلا و  عاونأ 

نم لیلق  ینیصلا و  راخفلا  نآلا  اهب  عنصی  ادج و  هرخأتم  اهب  هعانـصلا  هرفاو و  ریداقم  ارتلکنا  اصوصخ  ابوروأ  یلامـش  یلا  هنم  ردصی 
هرئاد دالبلا و  هورثل  نیزئاحلا  زیلکنـالا  يدـیأ  یف  اـهتراجت  بلغأ  هیجاـجزلا و  هینـآلا  خاوجـالا و  هحلـسالا و  هینطقلا و  تاـجوسنملا 

اهب دجوی  هحالملل و  هلباق  ریغ  اهراهنأ  ادج و  هلیلق  اهقرط  هینج و  فصن  نییالم و  هسمخ  اهرداص  همیق  ثیح  ادج  هقیـض  اهب  هراجتلا 
ملکتی اهب  هینیتاللا و  نم  هقتشملا  هیلاغتربلا  یه  اهب  هیمـسرلا  هغللا  .اینابـسا و  ککـسب  هطبترم  هیدیدحلا  ککـسلا  نم  لیم  وحن 900 

رثکأ لمهم و  اهب  میلعتلا  هلیلق و  اهـسرادم  رخأتلا و  هیاغ  یف  اـهب  فراـعملا  یکیلوتاـکلا و  وه  اـهب  رـشتنملا  نیدـلا  ناکـسلا و  عیمج 
رثکأ اریغص  یبرح  لوطـسأ  اهدنع  رکذت و  هیراجتلا ال  اهنفـس  ینیتاللا و  سنجلا  لهجأ  نابـسالا  عم  مه  هءارقلا و  نوفرعی  یلاهالا ال 

تنلعأ دق  دئاز و  للخ  یف  اهتیلام  هینج و  نویلم  نع 200  دیزت  اهتورث ال  میدقلا و  زرطلا  نم  هنفس 
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یلا 150 هلاصیا  اهنکمی  لـتاقم و  فلأ  ملـسلا 50  یف  اهـشیج  ددع  نیدلا و  نم  هینج  نویلم  اهیلع 130  تاونس و  رشع  ذنم  اهـسالفا 
اهتسایس هیروتـسرد و  اهتموکح  لوالا و  سولراک  کلملا  اهکلم  کلذ و  یلع  اهدعاست  اهتیلام ال  نا  الا  برحلا  هدم  يرکـسع  فلأ 
بزحلا سئاسد  نم  لاوحالا و  داسک  رقفلا و  نم  بارطـضالا  هیاغ  یف  هیلخادلا  اهتـسایس  اهکالمأ و  یلع  هظفاحملا  لودلا و  هملاسم 

سفن فلأ  اهناکس 250  ددع  نوبسیل و  عیمجلا  همصاع  هیریدم و  یلا 18  همسقنم  یه  دیازتی و  لاز  يذلا ال  يروهمجلا 

______________________________

[ ینیدزرب ]

هیالولا اـما  اـبوروأ  یف  اـیکرت  نم  هنیدـم  ءاول و  هیـالو و  نون * هرخآ  هدودـمم  ءارلا  رـسک  يازلا و  ناکـسا  هیناـث و  رثک  هلوأ و  حـتفب 
 .. عبرم رتمولیک  اهتحاسم 19900  کینالس ..  اینای و  ابونج  انوطلا و  رهن  اقرش  دوسالا و  لبجلا  ابرغ  هنسوب و  برسلا و  الامـش  اهدحیف 

لابج هیرانیدلا و  بلالا  لابج  نم  بعـش  اهقرتخی  يراصن و  نوقابلا  نیملـسملا و  نم  فلأ  مهنم 350  اسفن  اهناکس 509576  ددع  و 
حمقلا و اهب  عرزی  ادج  هبـصخ  اهیـضارأ  هریغ و  یف  لدـتعم  ءاتـشلا  یف  دراب  اهؤاوه  رهنأ و  هدـع  اهب  رمی  ناقلبلا و  نم  بعـش  هربد و 
بوبحلا و دولجلا و  نمـسلا و  فوصلا و  اهتارداص  نم  هریثک و  اهماعنأ  رـضخلا و  هکاوفلا و  رئاس  زرـالا و  غبتلا و  هرذـلا و  ریعـشلا و 
شیارطلا و لورتـبلا و  تیربـکلا و  خوجلا و  ذـالوفلا و  نطقلا و  اـهتدراو  رثـکأ  حالـسلا و  دوراـبلا و  حـلم  ریرحلا و  غبتلا و  تیزلا و 

یلا کینالـس  نم  هیدـیدح  هکـس  اهب  تدـم  دـق  مهریغ و  راغلبلا و  برـسلا و  طوأنرالا و  نم  فیفل  اهناکـس  کلذ و  وحن  لاـعنلا و 
هیرق و یلع 169  لمتشملا  نیرزرب  ءاضق  اهمظعأ  هیـضقأ  یلا 9  موسقم  وهف  ءاوللا  اـمأ  هیبرح و  هیراـجت و  هیمهأ  تاذ  یه  بوکس و 

یلا اهمـسقی  يذـلا  هرد  رهن  یلع  غاطراش  لـبج  حفـس  یلع  هعقاو  یه  هیـالولا و  هبـصق  یهف  هنیدـملا  اـمأ  همـسن و  فلأ  اهناکس 45 
ضعب ماورأ و  نیملسم و  نم  افلأ  وحن 45  اهناکس  ددع  هردوقشأ و  نم  لایمأ  دعب 108  یلع  یه  ارج و  وحن 50  هیلع  اهل  نیرطش و 

هیرجه هنس 783  دیزیاب  ناطلسلا  اهحتتفا  دق  يرخأ و  فئاوط 

[ ابانمرب ]

هبتع نب  هّللا  دبع  یف  لفون  نب  ییحی  لاق  داوسلاب  عضوم  فلأ  اهدعب  همجعم  ءاب  فلأ و  نون و  میم و  هدعب  هیناث  ناکسا  هلوأ و  حتفب 
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مولعم هقح  فیضلا  هللا و  دبعل  ایانم  ربب  افیض  تنک 

مجعتسا ام  مجعم  یهتنا 

______________________________

[ هسورب ]

ددـع و  بونجلا ..  یلا  هینیطنطـسقلا  نع  ـالیم  دـعبت 57  راکدـنوادخ  هبـصق  یه  يرغـصلا و  ایـسآ  نم  هنیدـم  یناثلا * لوالا و  مضب 
طـسبلا و یف  اـصوصخ  ریمزأ  بلح و  عم  هعـساو  هراـجت  اـهل  دوهی و  ماورأ و  نمرأ و  نیملـسم و  نم  همـسن  فلأ  وحن 100  اهناکس 

هدلبلا رثکأ  اهب  برخ  هلزلز  اهب  تثدح  هیرجه  هنس 1273  یف  هروهـشم و  هیندعم  عیبانی  اهنم  برقلاب  سلاطالا و  رئارحلا و  هشمقالا و 
دمحم ناطلـسلا  اهءانب  ددـج  مث  اهقرح  رومیت و  اهلخد  هنـس 789  یف  یلاـهالا و  نم  فلأ  وحن 100  لتق  اـعماج و  هلمجلا 80  نـم  و 

هرثک هدـیدعلا و  عماوجلا  ءامدـقلا و  نیطالـسلا  نفادـم  هیناطلـسلا و  راثآلا  هیعیبطلا و  تانـسحملا  نم  اهیف  امب  ترهتـشا  دـق  یناـثلا و 
انسح افصو  اهفصو  هطوطب و  نبا  اهلخد  دق  اهتهوش و  هلزلزلا  نا  الا  هعستملا  اهقاوسأ  هفیرظلا و  اهنیتاسب  اهعیبانی و 

[ هدیرب ]

اهناکـس ددـع  هزینع  یلامـش  یف  برعلا  هریزج  نم  میـصقلاب  هنیدـم  یه * اضیأ  یناتـسبلا  لاق  هنیبض و  ینبل  ءام  اهنأ  لصالا  یف  رکذ 
روس اهب  طیحی  یتلا  نیتاسبلا  هفحت  روس  اهب  طیحی  هحیسف و  عراوش  هنسح و  قاوسأ  اهب  دادغب  جاجح  لزانم  نم  یه  سفن و   25000

نییباهولا و يدعت  مایأ  یف  تطحنا  اهنأ  الا  هورث  هراجت و  تاذ  تناک  دلبلا و  خیـش  هب  میقی  میدـق  رـصق  اهب  قدانخ و  جاربأ و  رخآ و 
هنس 1259 مهل  تداع  مث  اهنوصح  كد  مایأ و  هثالث  راصح  دعب  هنس 1233  يرصملا  اشاب  میهاربا  مهنم  اهذخأ  دق 

[ میرب ]

نم الیم  وحن 90  هفاسم  یلع  رمحألا  رحبلا  لخدم  یف  بدـنملا  باب  زاغوب  یف  يربکلا  ایناطیرب  نم  هریزج  هیناث * رـسک  هلوأ و  حـتفب 
امهادحا یمست  نینعرت  یلا  زاغوبلا  مسقت  یه  سفنألا و  نم  اهناکس 2110  ددع  هعبرم و  لایمأ  هعبس  اهتحاسم  و  برغلا ..  یلا  ندع 

رطخ هب  رفـسلا  نکل  الیم و  وحن 13  هضرع  هیقیرفأ  لحاس  میرب و  نیب  يذـلا  وه  لوالا  ریبکلا و  زاـغوبلاب  هیناـثلا  ریغـصلا و  زاـغوبلاب 
سأر هریزجلا و  نیب  ریغصلا  زاغوبلا  نم  رمت  هداع  نفسلا  هینامثلا و  هوخالا  یمست  هیناکرب  هریغـص  رئازج  عومجم  كانه  دجوی  ثیح 

میرب ضرأ  فصن و  لیم و  كانه  هضرع  نمیلا و  لحاس  یلع  بدنملا  باب 
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اهب سیل  ردنامالا و  تابنلا  نم  هیلاخ  یه  اهماسقأ و  یلعأ  یف  رحبلا  حطـس  قوف  امدـق  وحن 230  ولعت  یه  لصالا و  هیناـکرب  هیرخص 
یلع هرانم و  هریزجلا  نم  ناکم  یلعأب  ایبرح و  ابکرم  نیعبرأ  عسی  تاماق  عبس  هقمع  دیج  ءانیم  اهنم  یبرغلا  بناجلا  یلع  الـصأ و  ءام 
لحف دنهلا  یلا  هدیدجلا  قیرطلا  یلع  هظفاحملل  هیمهأ  اهل  راص  سیوسلا  هعرت  تحتف  امل  هعرتلا و  یلع  هفرشم  نوصح  زاغوبلا  سأر 

ندع مکاح  مکح  تحت  یه  هنس 1274 و  یف  کلذل  زیلکنالا  اهب 

______________________________

[ ناتسب ]

لامـشلا یلا  شعرم  نم  الیم  نیعبرأ  دعب  یلع  سروط  نم  یلامـشلا  بناجلا  یلع  نوحیـس  رهن  یلع  هعقاو  ایـسآ  هیکرت  نم  هنیدـم  * 
هدـع اهب  هب و  تیمـس  اذـل  ناتـسبب و  هبـشأ  هعارزلا  هدـیج  هبرتلا  هبـصخ  لهـس  یف  هعقاو  یه  سفن و  فالآ  وحن 10  اهناکـس  یبرغلا 

نوقابلا نویحیـسم و  فلأ  وحن  مهنم  سفن  فلأ  وحن 19  اهناکـس  ددع  هیرق  یلع 60  لمتـشی  اهؤاضق  يرق و  هدع  اهفنتکی  عماوج و 
زرالا و صفعلا و  نوتیزلا و  غبتلا و  هتالـصاح  نم  همیدق و  نوصح  راثآ  هیف  نمرأ و  نامکرت و  دارکأ و  نم  نوبکرم  مه  نوملـسم و 

هنسحلا تاجوسنملا  نم  اهوحن  طسبلا و  هلهأ  هعانص  نم  کلذ و  ریغ 

[ هرکسب ]

ینب هعلق  نع  نیتلحرم  دعبت  بازلا  دالب  هدعاق  تناک  هیقیرفأب  برغلا  دالب  نم  همیظع  هنیدـم  یه  یناتـسبلا * لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
مث هبلاغالل  الوأ  تناک  حـلم و  لبج  اهب  هنیدـملا و  لـهأ  بهذـم  یلع  ءاـملع  اـهلهأ  تاـمامح و  هنـسح و  قاوسأ  تاذ  یه  داـمح و 
هنس نیطبارملا  نم  موق  یف  یحایرلا  هداعس  اهیلا  فحز  همهم  رابخأ  مهمایأ  یف  اهل  ینزم و  ینب  هبصق  تراص  مث  هجاهنص  مث  هعیـشلا 

رکسعلا اهب  ناک  امایأ و  اهرـصاح  هنـس 705 و  داع  مث  اهنع  لحرف  اهنم  لنی  مل  اهلیخن و  عطق  ینزم و  نبا  اـهب  رـصاح  هرجهلل و   703
امأ .رانلاب  ینزم  ینب  لامع  اوقرحأ  اهوبراح و  هرکسب و  یلا  اولبقأ  هباحصأ  ملع  املف  هداعـس  اهب  لتق  هدیدش  هکرعم  ترجف  یناطلـسلا 

اهمساب ریغص  رهن  یلع  هعقاو  یقرشلا  بونجلا  یلا  هنیطنطسق  نع  ارتمولیک  دعبت 232  رئازجلا  نم  هنیطنطسق  هیالو  یف  هنیدم  یهف  نآلا 
هعبس نم  هفلؤم  یه  هیرکسعلا و  یف  مهرثکأ  نویوابوروأ  ابیرقت  مهفصن  سفن  وحن 4000  اهناکس  ددع  و  بازلا ..  ندم  رهشأ  یه  و 

فلأ اهطیحم 20  لیخن  تاذ  ضرأ  یف  هقرفتم  يرق 
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بوطلاب و هینبم  اهتویب  نویواسنرفلا و  اهانب  هعلق  ادج و  هیلاع  هرانم  وذ  عماج  اهب  هشیـشحلا و  برـشب  نوعلوم  نوینطولا  اهلهأ  نادف و 
نطقلا نارفعزلا و  عورخلا و  الیناولا و  رکـسلا و  بصق  لیتلا و  نبلا و  لفلفلا و  عرزی  اهب  هنس 1260 و  نویواسنرفلا  اهیلع  یلوتسا  دق 

رحبلا 110 حطـس  نع  هنیدـملا  هذـه  عافترا  هکاوفلا و  بوبحلا و  لوقبلا و  نوتیزلا و  اضیأ  اـهب  هرجـش و  فلأ  لخنلا 125  نم  اـهب  و 
فطللا هدوجلا و  هیاغ  یف  اهؤاوه  دارکتنس و  نم  هجرد  یلا 48  نم * اهیف  هرارحلا  هجرد  راتمأ و 

امهیلی ام  نیشلا و  عم  ءابلا  باب 

هراشا

______________________________

[ قاشب ]

مث هتجاح  یـضقف  قارعلا  سیلبا  لخد  ثیدـحلا  یف  هیردنکـسالا و  سانهأ و  نیب  هفورعم  هیرق  لاعف * ءانب  یلع  فاقلاب  هلوأ و  حـتفب 
هنتف یف  کلذ  ناک  ثیللا  لاق  بهو  نبا  لاق  هیبرقع  طسب  خرف و  اهیف و  ضابف  رـصم  لخد  مث  قاشب  لخد  یتح  هودرطف  ماشلا  لـخد 

مجعتسا ام  مجعم  یهتنا  هنع  یلاعت  هّللا  یضر  نامثع 

[ رواشب ]

ددع و  اعبرم ..  الیم  اهتحاسم 1800  هیناغفالا ..  دابآ  لالج  هیالو  ریمـشکل و  همخاتم  باجتب  یف  هیزیلکنالا  دـنهلا  نم  هعطاقم  یه  * 
نالوصحم و اهنم  نوکی  هنسلا و  لک  میقتست  اهتاتابن  هبـصخ و  اهیـضارأ  فیـصلا و  یف  ادج  راح  اهؤاوه  همـسن و  فلأ  اهناکس 500 
اراب و رهن  ءامب  یقـسی  هنال  اراب  یمـسی  زرلا  نم  رخاف  عون  نطقلا و  غبتلا و  لیبجنزلا و  هرذـلا و  ریعـشلا و  هطنحلا و  اهتالـصاح  مظعأ 

یه همسن و  فلأ  اهناکـس 50  اراب ..  رهن  یلع  هعقاو  هروکذملا  هعطاقملا  هبـصق  یه  هنیدـم  اضیأ  رواشب  و  هکاوفلا ..  نم  هریثک  عاونأ 
ربکألا دمحم  ناطلسلا  وه  اهسسأ  يذلا  هنس 1266 و  زیلکنالا  اهیلع  یلوتسا  دق  هنیصح و  هعلق  اهل  نیتمروسب و  هطاحم 
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امهیلی ام  داصلا و  عم  ءابلا  باب 

هراشا

______________________________

[ هرصب ]

یه قارعلاب و  يرخألا  هبرخ و  یه  برغملاـب و  امهادـحا  نیتنیدـمل  مسا  یه * لاـق  اـضیأ و  یناتـسبلا  اـهرکذ  لـصألا و  یف  اـهرکذ 
هارفلا و هلجد و  یقتلم  دنع  هرجهلل  هنس 14  هنع  یلاعت  هّللا  یضر  رمع  هفالخ  یف  ترصم  تینب و  هریهـشلا  هیمالـسالا  هیبرعلا  هنیدملا 

دالب یف  مهتاوزغ  نم  نوحیرتسی  اهب و  نوتـشی  هنیدـم  نیملـسملل  ذـختی  نأ  کلذـب  رمع  دـصق  ناک  برعلا و  طشب  اـمهاقتلم  فرعی 
ءانبلا ناک  ودزألا  راد  دعب  امیف  هل  لیق  عضوم  یف  اثالث  هقوبازلاب و  نیتنثا  هبیرخلاب و  نیتنثا  رکاسد  عبس  كانه  نوملسملا  ینبف  سرفلا 
یتلا هبحرلا  یف  دجـسملا  نود  اهترامأ  راد  ینب  اهدجـسم و  هبتع  اهیف  ینب  دـق  نبللاب و  اهونبف  تقرتحاف  كانه  هترثکل  بصقلاب  ـالوأ 
نکی مل  جاسلاب و  هفقس  صجلاب و  دجسملا  ینبف  دایز  ءاج  مث  نبللاب  اهدجسم  يرعشألا  یسوم  وبأ  ینب  مث  مشاه  ینب  هبحر  اهل  لاقی 

یلاولا رکب  یبأ  نبا  نمحرلا  دـبع  نذأتـساف  هالولا  نذاب  الا  ینبت  تامامحلا ال  تناک  ثیح  دـحاو  مامح  الا  اـهئانب  ینـس  لوأ  یف  اـهب 
هیـالو یف  تلخد  هنـس 75  یف  هرجهلل و  هنـس 36  یف  تناک  لـمجلا  هعقو  نأ  روهـشملا  نم  مث  تاـمامحلا  ترثک  مث  نم  هل و  نذأـف 
ددـهت اهربنم و  یلع  بطخ  وه و  اهمدـق  مث  اریمأ  یفقثلا  بویأ  نب  مکحلا  هرـصبلا  یلا  لسرأ  هفوکلا و  لخدـف  فسوی  نب  جاـجحلا 

قیناوملا و هوطعأ  ارـس و  هوعیابف  جاجحلا  علخ  هتعیابم و  یلع  اوعمتجاف  دوراجلا  نب  هّللا  دبع  مهمدقم  ناک  هب و  اوبثوف  ادـیدش  سانلا 
مـضناف هفیلخلا  هبراحم  نم  اوفاخ  مث  هءاسن  اوبـس  هتعتمأ و  اوبهن  هیلع و  اوفحزف  لیلق  ددـعب  یقب  دـق  جاجحلا  ناک  هنس 77 و  هورهظأ 

نبا باصأف  برحلل  ضهن  هشیج  رثک  املف  هایحلا  نم  سئی  دـق  ناـک  يرخأ و  هعاـمج  هیلا  زاـحناف  قاقـش  ضعب  عقو  مث  مهـضعب  هیلا 
هصقلا رخآ  یلا  بیبش  جاجحلا و  نیب  بورحلا  تناک  مث  نامألاب  جاجحلا  يدانف  هباحصأ  مئازع  تفعض  الیتق و  عقوف  مهـس  دوراجلا 

نم اهلوح  ام  اهبرخ و  اهیلع و  جـنزلا  بحاـص  یجراـخلا  یلوتـسا  هنـس 257  بلهملا و  نبا  اهیلع  یلوتـسا  هنس 101  یف  مث  هریهـشلا 
هشیج فرـصی  مل  لیلقلا و  الا  مهنم  جنی  مل  مهب و  ردغ  هصرفلا و  منتغا  اورـضح  املف  مهروضح  بلط  نامألاب و  اهیف  يدان  مث  يرقلا 

مل اهبرخ و  یتح  اهنع 
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لالج اهیلع  یلوتسا  هنـس 424  یف  هیوب و  ینب  هیالو  یف  تلخد  مث  هطمارقلا  يدیأ  اهتمهد  نأ  یلا  هلیوط  هدم  اهیف  نوثیعی  جنزلا  لزی 
هنـس 1048 نوینامثعلا  اهکلمت  نأ  یلا  اهیلع  بلقتت  يدایألا  لزت  مل  دـیزم و  نب  هقدـص  هلودـلا  فیـس  اهکلم  هنـس 499  یف  هلودلا و 

ایناث اهیلع  مجعلا  تبلغت  مث  نوینامثعلا  اهذخأ  مث  مجعلل  اهوملس  هنس 1107 و  برعلا  اهذخأ  مث  عبارلا  دارم  ناطلسلا  مایأ  یف  هیرجه 
دیب تیقب  يرـصملا و  اـشاب  میهاربا  مهنم  اهذـخأ  مـث  هنـس 1231  نویباهولا  اـهیلع  یلوتـسا  مث  هنـس 1193  نوینامثعلا  اـهعجرتسا  مث 

تبرخ دق  تاململا  بورحلا و  کلت  یف  هرـصبلا  تناک  نیینامثعلا و  یلا  تداع  اهنم  هنس 1250 و  یلا  هنس 1242  نم  رصم  يویدخ 
دق يرجهلا و  عساتلا  نرقلا  یف  اـهؤاشنا  ناـک  یبرغلا و  لامـشلا  یلا  ارتمولیک  لوألا 14  اهزکرم  نع  دـعبی  زکرم  یف  هیناث  تئـشنأ  و 

نیذلا نییسابعلا  مایأ  یف  امیس  انأش و ال  اهلجأ  هراجت و  اهمظعأ  ابدأ و  املع و  اهرثکأ  ندملا و  رهشأ  نم  همیدقلا  رـصعألا  یف  تناک 
قارعلا ابوروأ و  نیب  هراجتلا  زکرم  تناک  هرهشلا و  یف  دادغب  هیناث  اهزکرم  یف  تناک  اهدجاسم و  اهروصق و  اودیـش  اهتاینب و  اورثکأ 

اهنم قرفتت  مجعلا و  عئاضبب  لدبتـسن  هیوابروألا  عئاضبلا  تناـکف  هیریرحلا  هشمقـألا  جابیدـلا و  لـماعم  اـهب  ناـک  دـنهلا و  مجعلا و  و 
نیملـسملا و ءاملع  لوحف  اهنم  جرخت  رکذـت و  نأ  نم  رهـشأ  تناـکف  اـهنونف  اـهمولع و  اـمأ  ایـسآ و  یف  هلیلجلا  ندـملا  یلا  لـفاوقلا 
همیظع و هسردم  يرجهلا  عبارلا  نرقلا  یف  اهب  أشنأ  بهذملا و  اذه  یلا  نوحنجی  اوناک  اهلهأ  نال  هلرتعملا  همئأب  ترهتـشا  مهئاهقف و 

مولعلا نینافأ  اوثب  دق  افـصلا و  ناوخاب  هسردملا  هذه  باحـصأ  یعدی  مالـسالا و  هبق  یعدـت  هرـصبلا  تراص  قافآلا و  یف  اهتیـصراط 
تناک هیبرعلا و  بتکلا  یف  هروشنم  هریهش و  هیبرعلا  مولعلا  یف  هفوکلا  عم  اهترظانم  هریثک و  تافنـصم  تافلؤمب و  هیفـسلفلا  هینیدلا و 

داز طوقـسلا و  یف  تذـخأ  اهرمأ و  سکعنا  هرهـشلا  همظعلا و  کـلت  مدـقتلا و  کـلذ  دـعب  اـهنأ  ـالا  نییرـصبلا  عم  اـبلاغ  هیحجرـألا 
عساتلا نرقلا  یف  اهلخد  دق  هطوطب و  نبا  لاق  بارخلا  یلع  يرجهلا  سداسلا  نرقلا  یف  تفرشأ  یتح  برعلا  تاوزغ  هعرس  اهطاطحنا 

ّیلع نینمؤملا  ریمأ  دجسم  یف  هعمجلا  نولـصی  مه  بیرغ و  مهنیب  شحوتـسی  الف  بیرغلل  سانیإ  قالخأ و  مراکم  لهأ  هرـصبلا  لهأ 
جاسفنالا یهانتم  هنحص  اهدجاسم  نسحأ  نم  وه  هنع و  یلاعت  هّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب 
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هنع یلاعت  هّللا  یضر  نامثع  ناک  يذلا  میرکلا  فحـصملا  هیف  نصحلا و  لثم  یلع  ءانب  وه  عماوص و  عبـس  هل  ءابـصحلاب و  شورفم  و 
فحصملا راصتخاب و  یهتنا  ُمِیلَْعلا ) ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّللا َو  ُمُهَکیِفْکَیَـسَف   ) یلاعت هلوق  اهیف  یتلا  هقرولا  یف  قاب  مدلا  رثأ  لتق و  امل  هیف  أرقی 

هرصبلا امأ  و  هیکلملا ..  جربسرطب  هبتکم  یف  نآلا  وه  ایسور و  یلا  اهنم  دنقرمـس و  یلا  لقن  هرـصبلا و  نم  کلذ  دعب  بلـس  روکذملا 
دادغب نم  ارتمولیک  لامـشلا و 420  یلا  یمجعلا  جیلخلا  نم  ارتمولیک  دعبت 88  دادـغب  هیالو  برق  اهمـساب  ءاول  هیالو  زکرم  یهف  نآلا 

نیملسم و نیب  همسن  فلأ  اهناکس 200  ددع  عبرم و  لیم  اهتحاسم 16500  هعاس  هفاسم 72  رهنلا  یف  امهنیب  یقرـشلا و  بونجلا  یلا 
خسرف عبر  وحن  اهرهن  ضرع  هقیض و  اهقاوسأ  نبللا و  نم  اهتینبأ  تاباغ و  اهل و ال  لابج  هبصخ ال  هطسبنم  اهیضارأ  دوهی و  يراصن و 

تنب دـق  اهرهن و  ناضیف  نم  هلـصاحلا  تاعقنتـسملا  هرثکل  ادـج  يدر  اـهؤاوه  هجرد و  افیـص 40  اـهترارح  غلبت  هلیمج و  هینبأ  اـهب  و 
تعفتنا هینج و  فلأ  هئام  نم  وحن  اهتاقفن  تغلب  ناضیفلا  هرثک  عفدل  ادودـس  اشاب  فیدر  هیالو  یف  هریخألا  نینـسلا  یف  هیلعلا  هلودـلا 

عاونأ غبتلا و  هطنحلا و  درولا و  زرألا و  اـهب  تبنی  ادـج  هبـصخم  اـهیحاوض  اریثک و  اـهؤاوه  نسحت  اـمیظع و  اـعفن  یـضارألا  کلذـب 
جیلخ یلا  یهتنت  تاعاس و  رـشع  هفاسمب  هرـصبلا  قوفام  یلا  دـتمت  هناطیغ  ناف  اـهب  هترثک  ببـسب  اـهتراجت  مهأ  وه  رمتلا و  هکاوفلا و 
هرفاو تایمک  تاهجلا  یلا  هنم  ردصی  کنرف و  نییالم  هعبرأ  همیقب  هقأ  تانویلم  ثالث  ایونس  غلبی  اهنم  لصاحلا  رمتلا  رادقم  سراف و 

هیراجت نفـس  رهنلا  یف  دادغب  یلا  دعـصت  اهنم  ناریإ و  دـنهلا و  اریتلکنا و  نیب  اهنیب و  ریـست  هیراجت  نفـس  هرـصبلا  یف  تمظتنا  دـق  و 
اهردنب هیحان و  ءاضق و 15  تایفرصتم و 22  عبرأ  یلا  هرـصبلا  ءاول  مسقنی  اشاب و  تحدم  مایأ  یف  تئـشنأ  هینامثع  هیزیلکنا و  هریغص 

اهریغ فوفحلا و  فیطقلا و  مث  هرامع  هنروک و  کفتنملا و  اهندم  رهشأ  هرصبلا و 

امهیلی ام  ءاطلا و  عم  ءابلا  باب 

هراشا

______________________________

[ جربسرطب ]

اعبرم الیم  اهتحاسم 2760  ایسور ..  تایالو  نم  هثیدح  هیالو  * 
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دعبت ایسور  هیروطاربمأ  همـصاع  اضیأ  جربسرطب  و  تاعقنتـسملا * هریثک  هرفق  هحطـسم  اهیـضارأ  همـسن و  اهناکـس 1325471  ددع  و 
ددع و  ابوروأ ..  ندم  ربکأ  نم  یه  ربکألا و  سرطب  اهسسأ  کیطلبلا  رحب  هیالو  یف  هعقاو  یبرغلا  لامشلا  یلا  وکـسوم  نع  الیم   390

همظتنم و عراوـش  همیخف و  تایارـس  هعماـج و  هسردـم  هیملع و  رداوـن  همیدـق و  راـثآ  هینبأ و  هلمج  اـهب  همـسن و  اهناکس 1100000 
نم دـلجم  فلأ  هئام  نویلم و  وحن  یلع  يوتحت  هبتکم  اهب  لوأل و  ردنکـسال  لاـثمت  ربکـألا و  سرطبل  لاـثمت  اـهب  هلیمج و  تاـهزتنم 

روصق سئانک و  تایافـشتسم و  سرادـم و  هدـع  اهب  دـلجم و  فلا  مولعلا 100  هیمیداکأ  یف  طـخ و  دـلجم  فلأ  و 40  تاعوبطملا 
نیزم وه  امدـق و  هضرع 340  امدـق و  هلوط 455  لکـشلا  عبرم  وه  روطاربمالا و  هب  میقی  يذـلا  يوتـشلا  رـصقلا  اـهلمجأ  نم  هیکولم 

کلذ ریغ  اهب  ناکسلا و  نم  فالآ  هتس  عسی  هنأ  لیق  هرخافلا  تاثاثألا  روصلا و  لیثامتلا و  رهاوجلاب و 

امهیلی ام  نیعلا و  عم  ءابلا  باب 

هراشا

______________________________

[ کبلعب ]

ایروس یف  هریهـش  همیدـق  هنیدـم  یه  يداولا و  بر  هیقینفلاب  امهانعم  نیتملک و  نم  هبکرم  یه  یناتـسبلا  لاق  لصألا و  یف  اـهرکذ  * 
هیالو عبات  اهمساب  ءاضق  هبـصق  یه  لیملا و  عابرا  هثالث  الیم و  سلبارط 38  نع  یبرغلا و  لامشلا  یلا  قشمد  نم  الیم  هفاسم 36  یلع 

دحاو و مامح  سئانک و  دجاسم و  هدع  اهب  ماورأ و  هنراوم و  کیلوتاک و  هعیـش و  نیملـسم و  همـسن  وحن 1500  اهناکـس  و  قشمد .. 
هذه تناک  دق  ایونـس و  اهدصقت  حاوسلا  تلاز  اذل ال  همیدق و  راثآ  اهب  همظتنم و  تادناک  ول  هدـع  هبذـع و  عیبانی  هقینأ و  ضایر  اهب 

دق هبیجعلا و  لکایهلا  اهب  تمیقأ  اذـل  همیدـقلا و  كولملل  ادـصقم  تناک  اهنـصحأ و  اـهنتمأ و  هیروسلا و  ندـملا  مظعأ  نم  هنیدـملا 
هنـس 803 رومیت  اهبهن  هیومألا و  هفالخلا  یف  اهرمأ  لحمـضا  مث  امهم  ایراجت  ازکرم  تراص  هرجهلا و  نم  هنس 14  نوملسملا  اهحتتفا 

اشاب دمحا  اهذخأ  نأ  یلا  هلیوط  هدم  هلواتملا  اهکلمت  مث  ینامثعلا  لوألا  میلس  ناطلسلا  اهیلع  یلوتسا  هنس 922  یف  و 
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اهب هباصخلا و  هیاغ  یف  هدلبلا  کلت  یـضارأ  نآلا و  یلا  کلذک  تلاز  قشمد و ال  هیالو  تعبت  کلذ  دعب  دیدش و  برح  دعب  رازجلا 
هطیسب عئانص  ضعب  اهب  هکاوفلا و  ریرحلا و  بوبحلا و  عاونأ  اهتالوصحم  نم  یناطیللا و  رهن  اهتلمج  نم  هریزغ و  لوادج  هدع 

امهیلی ام  نیغلا و  عم  ءابلا  باب 

هراشا

______________________________

[ دادغب ]

اقرش برعلا و  دالب  هرـصبلا و  هیالو  ابونج  لصوملا و  هیالو  الامـش  اهدحی  قارعلاب  هریهـش  هیالو  یه  هریغ * لاق  لصألا و  یف  اهرکذ 
افلأ اهناکس 850  ددع  ارتمولیک و  فلأ  اهطیحم 25  عبرم و  لیم  اهتحاسم 54500  روزلا ..  هیفرـصتم  ماشلا و  هیداب  ابرغ  سراف و  دالب 

فوـفحم لـیمج  عـقوم  یف  دادـغب  هنیدـم  اهردـنب  يراـصن و  دوـهی و  مالـسا و  جـترفا  دوـنه و  دارکأ و  كرت و  مجع و  برع و  نم 
هتفض یلع  اهثلث  مدق  كانه 700  هضرع  هلجد و  رهن  یبناج  یلع  هعقاو  یه  همـسن و  فلأ  اهناکس 130  ددع  قئادحلا و  نیتاسبلاب و 

بوطلا نم  روس  اهنم  یقرشلا  مسقلاب  طیحی  ارتم و  هلوط 250  براوقلا  نم  رسج  نیبناجلا  لصی  يرسیلا و  هتفض  یلع  اهاثلث  ینمیلا و 
یه یبرغلا و  یلامـشلا  فرطلا  یف  هعقاو  اهتعلق  برخ و  اهرثکأ  جاربأ  هدع  هیلع  قدنخ و  همامأ  تارتمولیک و  هتفاسم 7  مدهتم  هرثکأ 
رقم ناک  خرکلاب  دیـشرلا و  رقم  ناک  هفاصرلاب  خرکلاب و  یبرغلا  بناـجلا  هفاـصرلاب و  اـهنم  یقرـشلا  بناـجلا  فرع  دـق  همهم و  هعلق 

عماوجلا و دجاسملا و  تامامحلا و  يواهقلا و  تاناخلا و  نم  ریثک  اهب  هدـحاو و  هقبطب  رجآلاب  ینبم  اهرثکأ  دادـغب  تویب  روصنملا و 
راد اـهنم  هلیمج  هینبأ  هـلمج  اـهب  هرـضخلاب و  اـهرهاظ  نوـلم  یناـشاقلاب و  اـهلخاد  شورفم  نـسحلا  هیاـغ  یف  اهدـجاسم  سئاـنکلا و 
هیف مظاکلا و  یـسوم  مامالا  دجـسم  اـهنم  یقرـشلا  بناـجلا  نم  خـسرف  فصن  یلع  هوجولا و  ضعب  رود  كرمجلا و  راد  هموکحلا و 

هأشنأ امم  اشاب و  تحدـم  اهأشنأ  هیعانـص  هسردـم  هبرقب  تالآلا و  عانطـصا  نفـسلا و  ءانبل  لـمعم  اـهنم  یبرغلا  بناـجلا  یف  هماـقم و 
اهیحاوض یلا  اهرهاظ  یلا  هنیدملا  لخاد  نم  نیتعاس  هفاسم  غلبت  هیدیدح  هکس  روکذملا 
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ناکد یلع 200  هلمتشم  یه  اشاب و  دواد  هأشنأ  قرشلا  قاوسأ  لمجأ  نم  قوس  ریبک و  یفـشتسم  اثیدح  اهب  ئـشنأ  دق  ههزنلل و  ادصق 
تاعقنتـسم اهناضیف  نم  لصحی  هلجدلا  تضاف  اذا  طقف  یحـص  فاج  دادغب  ءاوه  تاجوسنملا و  اصوصخ  هیقرـشلا  هعاضبلاب  هءولمم 

اهؤاوه بلح و  هبح  هبـشی  يدلج  ضرم  اضیأ  اهب  نوعاط و  اهنم  لصحی  دـق  تاعقنتـسملا  ترثک  ناضیفلا و  داز  اذا  اضارمأ و  دـلوت 
جایتحالا هجرد  یلا  دربلا  دتـشی  ءاتـشلا  یف  ضرالا و  تحت  بیدارـس  یف  اراهن  نومیقی  اهیلاهأ  نا  یتح  هرارحلا  هدیدش  فیـصلا  یف 

مهنم تاریقفلا  هیریرحلا و  تاربحلاب  نرزتی  بجحتلا  تادیدش  ءاسنلا  هبجلا و  همامعلا و  سوبلملا  یف  مهیز  راهنلا و  یلع  ءاندتـسالل 
رمحألا و نایتخسلا  غبد  اهتعانص  بصعتلا و  هیاغ  یف  مهنم  یعیـشلا  مسقلا  ردنامالا و  طاطحنا  یف  یهف  هیملعلا  مهتلاح  امأ  هیبعألاب و 
نالیـشلا و طسبلا و  هیفوصلا و  هیریرحلا و  هجـسنألا  هضفلا و  بهذلا و  تاعونـصم  ساحنلا و  جورـسلا و  لوصنلا و  لمع  رفـصألا و 

هیسیوسلا هعرتلا  حاتفنا  دعب  ابوروأ و  دنهلا و  برعلا و  هریزج  ناتـسکرت و  ناریاب و  هلـصتم  اهتراجت  مزاحملا و  یفافکلا و  حلاشملا و 
رخافلا و فوصلا  زرألا و  نطقلا و  بوبحلا و  عاونأ  هیالولا  تالوصحم  هرـصبلا و  قیرط  نع  درت  ردـصت و  عئاضبلا  علـسلا و  تراـص 
صاـجالا و نوـمیللا و  جـنرانلا و  ناـمرلا و  زرکلا و  نیتـلا و  لجرفـسلا و  شمـشملا و  خـیطبلا و  رمتلا و  بنعلا و  اـهرامث  صفعلا و 

فوصلا صفعلا و  لفلفلا و  ماعطلا و  حلم  دورابلا و  حـلم  طفنلا و  رمحلا و  ریرحلا و  لسعلا و  ناجرملا و  ؤلؤللا و  لیخلا و  اهتارداص 
عیمج یلع  اهماظتنا  اهنـسح و  یف  هقئاف  نأـشلا  همیظع  هنیدـملا  هذـه  تناـک  دـق  کـلذ و  ریغ  كاـبنتلا و  طـسبلا و  تاـجوسنملا و  و 

همجرتب رمأ  ایکلف و  ادـصرم  اهب  ماقأ  نومأملا  ناف  نومأملا  دیـشرلا و  مایأ  یف  امیـس  ذـخأم و ال  لک  اهیف  اذـخآ  ملعلا  ناک  نادـلبلا و 
نم نینویلم  وحن  هیرجه  هنس 216  تقولا  کلذ  یف  اهناکس  ددع  غلب  ءالضفلاب و  ترهزأ  ءاملعلاب و  تهزف  هینانویلا  هیـضایرلا  بتکلا 

راجحألا هسیفنلا و  رهاوجلاب  هعـصرم  هفالخلا  راد  تناک  هفینملا و  روصقلا  هلیلجلا و  عناصملا  هیـسابعلا  هلودـلا  اهب  تماقأ  سفنـألا و 
اهزغ ناویا  طقسف  بهنلا  قیرحلا و  اهیف  رثک  نتفلا و  اهب  تدتشا  بارخلا و  اهیف  دتما  دادغب و  تطقس  هفالخلا  تطقس  امل  همیرکلا و 

هنس 145 هنیدملا  هذه  تینب  اهمولع و  راثآ  تحمنا  اهسرادم و  موسر  تسردنا  اهدجم و  مدهنا ؟؟؟ و 
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یف ءانب  يذلا  مسقلا  یمـس  مالـسلا و  هنیدم  اهامـس  هنـس 149 و  اهءانب  متأ  نییـسابعلا و  ءافلخلا  یناث  روصنملا  رفعج  وبأ  اـنب  هیرجه 
برق حافسلا  هوخأ  اهطتخا  یتلا  هنیدملا  یه  هیمـشاهلا و  نکـسی  ناک  روصنملا  نأ  اهئانب  یف  ببـسلا  ناک  ءاروزلاب و  یبرغلا  بناجلا 

مهئامسأب اهومس  اهورمعف و  عئاطقلا  هباحصأ  عطقأ  اهءانب  لمکأ  امل  کلذب و  اهلدبتسا  اهانکـس و  هرک  هیدنوارلا  ترهظ  املف  هفوکلا 
یقرشلا بناجلا  رمع  هلیلج و  هینبأ  هلمج  اهب  ینب  دیشرلا  هفالخلا  یلو  امل  رانید و  فلأ  فلأ  رشع  هینامث  دادغب  ءانب  هقفن  تغلب  لیق و 

لزع اهببـس  ناک  اهب و  هلئاه  هعقو  لوأ  تناک  همیظع و  هنتف  اـهب  تلـصح  هنـس 197  یف  اهلهأ و  رثک  اریثک و  هماـیأ  یف  تهز  اـهنم و 
نفسلا اوفرص  تاوقألا و  اهنع  اوزجح  بیـسملا و  نب  ریهز  نیعأ و  نب  همثره  نیـسحلا و  نب  رهاط  اهرـصاحف  نومأملا  هیلوت  نیمألا و 

خرکلا و یلا  نیمـالا  بره  مث  مهرد  فلأ  نیرـشع  اـهتقفن  تناـک  هینارزیخلاـب و  نیمـألا  لزاـنم  تقرحأ  برحلا و  راـن  تمرـضا  مث 
مث نیمألا  یلع  قیض  ادیدش و  الاتق  لتاق  دلخلا و  رصق  هدیبز و  رـصقب  طاحأ  رهاط و  هقحل  مث  هنس 198  دادغب  یلع  نومأملا  یلوتسا 

اهتلاح فصو  یف  لیق  امم  ریفغ و  مج  سانلا  نم  لتق  رودلا و  تقرحأ  لزانملا و  تسرد  دادغبب و  بارخلا  رثک  لتق و  نیمألا و  ذـخأ 
تقولا کلذ  یف 

قینألا شیعلا  هراضن  تدقفامل  دادغب  یلع  امد  تیکب 

قیضب انلدبت  هعس  نم  ورورس  نم  امومه  انلدبت 

قینجنملاب اهلهأ  تنفأف  نیع  داسحلا  نم  انتباصأ 

قیرغ یلع  حونت  هحئان  وارسق  رانلاب  اوقرحأ  موق  و 

قولخلاب دساجملا  هخمضم  لد  تاذ  عمادملا  ءاروح  و 

قیرحلا یلا  رفی  اهدلاو  باهتلا و  یلا  قیرحلا  نم  رفت 

قوربلا ءالألک  اهکحاضماهیتلقم  هلازغلا  هبلاس  و 

قولحلا یف  دئالقلا  نهیلع  تارکفم  اذکه و  يرایح 

قیفشلا نم  قیفشلا  دقف  دق  قیفش و  قیفشلا و ال  نیدانی 

قیدصلا نم  قیدصلا  رف  دق  هیبأ و  یلع  میقی  دلو  امف 
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مصعتسملا مایأ  هنـس 356  یلا  یـسو  بارخ  لتق و  قرح و  بهن و  برح و  نم  لودلا  عماطم  تابکن  کتف  دباکت  دادغب  تلاز  مث ال 
اوناک خرکلا  لهأ  نا  کلذ  یف  ببـسلا  ناک  هفیلخلا و  اهیف  لتق  رتتلا و  هنتف  اـهتباصأ  هنـسلا  هذـه  یف  ءاـفلخلا و  رخآ  وه  يذـلا  هّللاـب 

نم ناک  مهءاسن و  اوکته  خرکلا و  اوبهنف  رکسعلا  هفیلخلا  نب  رکب  وبأ  رماف  مهتاداع  یلع  مهنیب  هنسلا و  لهأ  نیب  هنتف  ترجف  ضفاور 
كاذ ذا  مهناطلس  ناک  دادغب و  کلم  یف  مهعمطأ  رتتلا و  بتاکف  هیلع  کلذ  بعصف  یمقلعلا  نب  نیدلا  دیؤم  ریزولا  ضفاورلا  هلمج 

هفیلخلا و رکاسع  تمزهناف  ادیدش  الاتق  اولتتقاف  مهلاتقل  هفیلخلا  رکـسع  جرخ  میظع و  لفحمب  رتتلا  مدـقف  هتاوزغ  یف  ریهـشلا  وکالوه 
نا هل  لاق  هفیلخلا و  یلا  داع  هسفنل و  هنم  قثوتـسا  وکالوه و  یلا  یمقلعلا  نبا  جرخ  یقرـشلا و  بناجلا  نم  دادـغب  یلع  وکـالوه  لزن 
نم لـفحمب  مصتعملا  هل  جرخف  جورخلا  هـل  نـسح  رکب و  یبأ  کـنبا  نـم  هـتنبا  جوزی  هفـالخلا و  یف  کـیقبیل  کیعدتـسی  وکـالوه 
املف راجتلا  لثامالا و  رباکالا و  یعدتـسا  مث  هدـالوأ  يزوجلا و  نبا  مهنم  ناـک  نیـسردملا و  ءارزولا و  اـضیأ  یعدتـسا  مث  هباحـصأ 

بلـسلا و عم  دادـغب  یف  فیـسلا  اولذـب  مث  اـهیف  ناـک  نم  عیمج  اولتق  هفـالخلا و  راد  یلع  اومجه  مهرخآ و  نهل  رتتلا  مهلتق  اولماـکت 
رصحی و یصحی و ال  ام ال  سئافنلا  فحتلا و  رئاخذلا و  نم  اوذخأ  هفالخلا و  رصق  یلع  اولوتـسا  اموی و  نیعبرأ  هدم  یبسلا  بهنلا و 
هلتق و مث  هدـم  هرازوـلا  یلع  یمقلعلا  نبا  یقبتـسا  هباحـصأ و  هعنمف  اـهب  نارینلا  مارـضا  وکـالوه  دارأ  هلجد و  یف  ملعلا  بتک  تـیقلا 
اهبرخ و یتح  مهءاینغأ  رداص  اهلهأ و  بهن  لوغملا و  ناطلس  رومیت  اهیلع  یلوتسا  اهیف  هنس 795 و  یلا  وکالوه  ینب  دیب  دادغب  تیقب 

امکاح ناک  يذلا  سیوأ  نب  دمحأ  عم  رکاسعلا  رهاظلا  ریـسف  هرهاقلاب  رهاظلا  کلملاب  نودجتـسی  ارـس  دادـغب  لهأ  لسرأ  مث  اهرقفا 
مساب هکسلا  برض  رومیت و  بئان  مزه  دادغب و  یلع  یلوتسا  دمحأ و  یتاف  تاهج  ریغ  یلا  دادغب  نم  راس  دق  رومیت  ناک  اقباس و  اهب 

لخدـف ینامثعلا  دـیزیاب  ناطلـسلاب  قحل  بره و  دـمحأ  کلذ  عمـس  املف  دادـغب  یلع  لبقأ  دـق  رومیت  ناک  رهاظلا و  یفوت  مث  رهاظلا 
اوحرط اولعفف و  دادغب  یلاهأ  نم  نیـسأرب  دـحاو  لک  هیتای  نا  هرکاسع  رماف  یحـضأ  موی  مویلا  ناک  اهیلع و  یلوتـسا  دادـغب و  رومیت 

نم اهب  ام  بهن  مث  موی  نم  هل  ای  اموی  ناک  هیدی و  نیب  سؤرلا 
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اهیف هنـس 941 و  یلا  هیلیعامـسالا  اهیلع  یلوتـسا  اهیف  هنـس 906 و  یلا  رومیت  ینب  دـیب  تیقب  هنیدـملا و  برخ  رئاخذـلا و  لاومـألا و 
اهیلع یلوتسا  هیلعلا  هلودلا  دیب  ترقتسا  اهیف  هنس 1048 و  یلا  نیینامثعلا  مجعلا و  يدایأ  اهباتنت  تلاز  مث ال  نوینامثعلا  اهیلع  یلوتسا 

اهب ترهزا  اـمهم و  ازکرم  تراـص  هرمأ و  مظتنا  نارمعلا و  اـهب  عستا  هلتقلا و  اهـضارمأ  نم  تحارتـسا  مث  نم  عبارلا و  دارم  ناطلـسلا 
ام دالب  روشأ و  نم  مسق  همیدـقلا و  لباب  دالب  نع  هرابع  دادـغب  هیالو  .نآلا و  یلا  هنـسحتسم  هلاح  یف  تلاز  ـال  مولعلا و  فراـعملا و 

دادغب و ءاول  یه  ءاولا و  یلا 11  همسقنم  یه  یبرعلا و  قارعلا  هریزجلا و  ناتسزوخ و  ناتـسدرک و  یلع  هلمتـشم  نوکتف  نیرهنلا  نیب 
یلع هفوکلا  اهندم  رهـشأ  نم  ءاسحا و  میلو و  کفتنملا و  هرامعلا و  هلحلا و  البرک و  هرـصبلا و  هینامیلـسلا و  روز و  رهـش  لصوملا و 

یلع و مامالا  دهشم  نیسحلا و  دهشم  اهنم  ادهشم  نیثالث  وحن  اهب  طساو و  رابنالا و  فجنلا و  تیرکت و  البرک و  هرصبلا و  تارفلا و 
مهریغ لبنح و  نب  دمحأ  مامالا  مظعالا و  مامالا  ینالیجلا و  رداقلا  دبع  دیسلا  مظاکلا و  یسوم 

امهیلی ام  ماللا و  عم  ءابلا  باب 

هراشا

______________________________

[ اکیجلب ]

هجرد و ضرع 49  نم  هدتمم  یلامشلا  رحبلا  هینامرج و  هدنالوه و  اسنرف و  نم  یقرشلا  لامشلا  نیب  هعقاو  ابوروأ  کلامم  نم  هکلمم 
هیعیبطلا و اهتئیه  یبرغلا  یلامـشلا  وه  قئاـقد و  تس  تاـجرد و  تس  یلا  هقیقد  نیتجرد و 33  لوط  نم  الامـش و  یلا 51  هـقیقد   30

عرزل هحلاص  تألکلا  هریثک  تاعقنتـسملا  هریثک  هیامر  هضفخنم  لوهـس  وهف  ادکـسالا  رهن  ضوح  یف  لخادـلا  مسقلا  اما  اهتحاسم .. 
اهنم یقرشلا  یبونجلا  وه  یناثلا و  مسقلا  يرخألا و  اهتاهج  یف  رانیدلا  هشیـشح  ناتکلا و  رجنبلا و  عرزل  اهتاهج و  ضعب  یف  بوبحلا 

غلبت 29500 اـهتحاسم  و  نداـعملاب ..  هینغ  یه  تاراـغملا و  فوهکلا و  نم  ریثـک  اـهیف  هقیمع  ناـید  اـهقرتخت و  باـضه  نم  نوـکم 
وحن اهناکـس  ددع  و  الیم ..  اهـضرع 124  مظعم  الیم و  یبرغلا 180  لامـشلا  یلا  یقرـشلا  بونجلا  نم  اهلوط  مظعم  اعبرم و  ارتمولیک 

اهیف دیلاوملا  لدعم  کلامملا و  هیقب  نم  رثکأ  اهناکسب  همحدزم  یه  سفنالا و  نم  نییالم  هتس 
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یه هنولاولا و  ینامرجلا و  سنجلا  نم  عرف  یه  هیکمتلفلا و  امه  نیتفلتخم و  نیتمأ  نم  مه  هئاـملا و  یف  تایفولا 21  هئاملا و  یف   30
یف مهفالتخا  عم  هیقرـشلا و  دودـحلا  یلع  نمرجلا  نم  افلأ  وحن 30  مهنیب  دـجوی  لوالا و  مسقلا  نم  مهرثکأ  نییواـسنرفلا و  نم  عرف 

اهبونج لهأ  هیکمنلفلا و  اهیلامـش  لهأ  هغل  مادـقإ و  تابث و  لهأ  طاشنلا و  ریثک و  تاداعلا  قـالخالا و  عاـبطلا و  وقفتم  مه  هیـسنجلا 
نوفرعی هئاـملا  یف  وحن 98  هشهدـم و  هروصب  هرـشتنم  مدـقتلا و  هیاغ  یف  مهفراعم  هیکیلوتاـکلا و  مهیف  هبلاـغلا  هنایدـلا  هیواـسنرفلا و 

هطـسبنم و اهـضرأ  و  عباطم ..  هلمج  دئارج و  هدع  اهب  یئادتبا و  طسوتم و  لاع و  نم  سرادملا  نم  رفاو  ددـع  اهب  هباتکلا و  هءارقلا و 
هعقاولا نادرالا  لابج  يوس  رکذلا  قحتست  لابج  اهب  سیل  يرحبلا و  ءاملا  نایغط  نم  اظفح  روسجلاب  هطاحم  یه  هضفخنم و  اهئطاوش 

 .. لامشلا رحب  یف  نابصی  اسنرف و  نم  نایتآلا  تدکسا  رهن  زوملا و  رهن  اهرهشأ  هریغص  تاریهن  ضعب  اهب  اهنم و  یقرشلا  بونجلا  یف 
غبتلا هیتیزلا و  تاتابنلا  بوبحلا و  عاونأ  اهتالوصحم  اهلهأ و  طاشن  ببـسب  همدقتم  اهتعارز  لحاوسلا و  یف  بطر  لدـتعم و  اهؤاوه  و 
رقبلا منغلا و  اهتاناویح  رثکأ  و  راجشالاب ..  هءولمم  یه  هباصخلا و  هیاغ  یف  اهیعارم  هکاوفلا و  رضخلا و  نم  ریثک  بنقلا و  ناتکلا و  و 

صاصرلا و دـیدحلا و  اذـک  هتالونوط و  نویلم  نورـشع  ایونـس  هنم  جرختـسی  ثیح  يرجحلا  محفلاب  اصوصخ  نداـعملاب  هینغ  یه  و 
جراخلل هرداص  همهم و  اهلک  جاورلا و  مدـقتلا و  هیاغ  یف  اهتعانـص  و  زاودرالا ..  رجح  دوسالا و  طالبلا  ماخرلا و  رجح  اهب  کنزلا و 
یناوالا هیـساحنلا و  هیدـیدحلا و  تالآلا  تابرعلا و  قاروالا و  تالینافلا و  هیفوصلا و  هینطقلا و  هجـسنالا  خوجلاـک و  هشمقـالا  اـهنم 

اهب اـسنرف و  اریتـلکنا و  تاعونـصمل  هعراـضم  اـهلک  کـلذ و  ریغ  هیرحبلا و  هیربـلا و  رخاوبلا  تاوادرخلا و  عاونأ  عیمج  هیجاـجزلا و 
وحنب 36 اـهدراو  هینج و  نویلم  وحنب 60  اهرداص  همیق  تردـق  دـق  هعـسلا و  جاورلا و  هیاغ  یف  یهف  اهتراجت  اما  رـصحت و  لـماعم ال 

یف یلوالا  هجردلا  يواست  اهدـجن  اهیـضارا  هعـس  اهناکـس و  هلقل  انرظن  ول  کلذ  عم  کلامملا و  یف  هیراجت  هلود  عباس  یه  نویلم و 
هلـصتم هیدـیدحلا  اهککـس  هحالملل و  هلباق  اهلک  اهعرت  هکلمملا و  ءاحتا  رئاـس  یف  هرـشتنم  هیعارزلا  اـهقرط  اـهلامعأ و  اهدادعتـسا و 

هینج نویلم  وحن 1150  اهتورث  غلبت  .لیم و  وحن 2500  اهلوط  غلبی  هکلمملا و  ءازجأ  عیمجب 
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نویدلا نم  اهیلع  لیلقب و  لقأ  اهفورصم  هینج و  نویلم  اهداریا 15  ماظتنالا و  هیاغ  یف  اهتیلام  اهینج و  اهلهأ 170  نم  درف  لک  صخیف 
نوید فالخب  اهتاعارز  اهتاعانص و  اهتاراجت و  مدقت  هیلخادلا و  اهتانیسحت  دالبلا و  تاحالـصا  یف  هفرـص  ناک  هینج  نویلم  وحن 80 

نونفلا یف  هراهملا  هیاـغ  یف  اـهداوق  ماـظتنالا و  هیاـغ  یف  اهـشیج  و  بورحلا ..  یف  تقفنأ  هشحاـفلا  مهنوید  ناـف  نییواـبوروالا  هیقب 
اهترورـض دادتـشا  یف  برحلا و  هدم  فلأ  یلا 150  هدـیزت  نا  اهنکمی  يدـنج و  فلأ  وحن 70  ملسلا  یف  اهـشیج  ددع  هیرکـسعلا و 

هموکح یه  و  هیبرح ..  هیرحب  اهل  سیل  همظتنم و  هیراجتلا  اهتیرحب  .هلماکلا و  اهتادادعتساب  لتاقم  فلأ  هیاغ 250  یلا  دنجت  نا  ردقت 
اهدودـح هیـسایسلا و  لکاشملا  عیمج  نم  هنمآ  یه  لودـلا و  عیمج  هملاـسم  اهتـسایس  اـهدالب و  یف  هماـع  هیرحلا  هیروتـسد و  هیکلم 

یه و  هعارزلا ..  هراجتلا و  هعانـصلا و  مولعلا و  فراعملا و  یف  اهمدـقت  اـهماظتنا و  یف  رظنلا  اـهبأد  تاـهجلا و  عیمج  نم  همکحتـسم 
یف هروهـشم  یه  سفن و  فلأ  وحن 180  اهناکـس  تنایارب  هیالو  یف  لسکورب  هیندم  اهتمـصاع  هریغـص و  تایالو  عست  یلا  همـسقنم 

يرخأ و لودـل  هعبات  تناک  کلذ  لبق  هنـس 1246 و  یف  هلودلا  هذه  تسـسأت  اهتراجت ..  اهتعارز و  جاور  اهلماعم و  هرثک  اهماظتنا و 
عئاقو هدـع  دـعب  نایـصعلا و  تایار  اکیجلب  تعفر  قافتا  نیتمالا  نیب  لـصحی  مل  ثیح  ادـنلوه و  یلا  همـضنم  تناـک  هنس 1231  یف 

یناثلا دلوبوین  یلاحلا  اهکلم  ماتلا و  اهلالقتسا  تلان  هیبرح 

______________________________

[ خلب ]

هقیقد و هجرد و 48  ضرع 36  یف  هعقاو  اهمساب  هیالو  هبـصق  يراخب  هیناخ  یف  هنیدم  یه  لاق  یناتـسبلا و  اذک  لصالا و  یف  اهرکذ 
ددع یقرشلا و  بونجلا  یلا  الیم  يراخب 250  نع  دعبت  نوحیج  یف  بصی  يذلا  کساح  رهن  یلع  اقرش  هقیقد  هجرد و 18  لوط 67 

رئارحلا و یف  اهلهأ  هراجت  رثکأ  رامثالا و  نم  ریثک  اهب  ادـج و  هبـصخم  اهیحاوض  نویناـغفأ و  مهرثکأ  همـسن  فلأ  وحن 100  اهناکس 
اهتیص ألم  یتح  ینودکملا  ردنکسالا  مایأ  یف  هیهاز  تناک  دنهلا و  عم  اهتراجت  یف  امیس  هیمهأ و ال  تاذ  تناک  دهعلا و  همیدق  یه 

مث هیناماسلا  دـی  یلا  تلقتنا  مث  هنع  هّللا  یـضر  نامثع  هفالخ  یف  سیق  نب  فنحالا  دـی  یلع  هیرجه  هنـس 31  برعلا  اهحتف  مث  قافآلا 
مهنم اهذـخأ  مث  نوـیروغلا  اهملتـسا  مث  كارتـالا  دـی  یلا  تلقتنا  مث  هفجالـسلا  دـی  یلا  تلقتنا  مـث  نیکتکبـس  ینب  دـی  یلا  تـلقتنا 

هیمزراوخلا
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سأر فشک  اهطاطحنا  داز  طاطحنالا و  هیاـغ  یف  اـهنأ  ـالا  نـآلا  یلا  کلذـک  تیقب  سرفلا و  مث  رومیتلا  مث  رتتلا  اـهیلع  یلوتـسا  مث 
حلاصلا اجرلا 

______________________________

[ ایراغلب ]

دوسالا و رحبلا  اقرش  اهدحی  ابوروأ  هیکرت  نم  هعطق  یه  فلأ  هرخآ  ءایلا  حتف  ءارلا و  رـسک  نیغلا و  حتف  ماللا و  ناکـسا  ءابلا و  مضب 
افلأ اهنم 36  ارتمولیک  فلأ  اهتحاسم 1000  و  کینالس ..  هنردأ و  هیالو  ابونج  هینامور و  هنوطلا و  رهن  الامش  برـصلا و  هکلمم  ابرغ 

هئاملا یف  نویراغلب و 20  هئاـملا  یف  وحن 40  مهنم  یلمورلا  ناکـس  فـلأ  ادع 800  نییالم  هثالث  اهناکـس  ددـع  یقرـشلا و  یلمورلل 
نییوابوروالا نم  لـیلق  رون و  خـالف و  قانـشب و  طوأـنرأ و  سکرـش و  رتت و  نمرأ و  ناـنوی و  برـس و  دوهی و  نوقاـبلا  نویناـمثع و 

هعبـس نم  لقأ  ایونـس ال  اهلوصحم  یتلا  هطنحلا  اهتاعورزم  نم  هیلبج و  اهنا  عم  هباصخلا  هیاـغ  یف  اهیـضارأ  و  كاـنه ..  نینطوتـسملا 
اهتورث عبنم  وه  درولا و  رطع  اضیأ  اهتالوصحم  نم  لوصحملا و  فعاضتل  کلذ  نم  رثکأ  تلذـب  ول  هیاـنعلا و  هلق  عم  بدرأ  نییـالم 

هیفوصلا تاجوسنملا  اهتاعونـصم  نم  ابوروأ و  عم  هجئار  هراجت  اهل  نبجلا و  دبزلا و  لسعلا و  اهنم  هرفاو و  تایمک  هنم  ردـصی  ثیح 
ایونـس غلبت  اهتاداریا  لالتخا و  رـسع و  یف  اهتیلام  و  کلذ ..  هبـشأ  ام  دولجلا و  غبد  فشارـش و  تآاـبع و  تآـالم و  نم  هیریرحلا  و 

هیدیدحلا قرطلا  نم  لیم  اهب 300  هینج و  تانویلم  رـشع  اهنید  غلبی  کلذ و  نم  رثکأ  اهتاقفن  تاهینجلا و  نم  فصن  نییالم و  هثالث 
شویج نم  مظنا  نقتا و  اهشیج  لتاقم و  فلأ  یلا 180  برحلا  یف  هلاصیا  اهنکمی  يدنج و  فلأ  وحن 40  ملسلا  هدم  اهشیج  ددع  و 

یقرشلا 200000 یلمورلا  هیزج  عم  هرادقم  بتار  ایونس  اهیلع  اهل  هینامثعلا و  هنطلـسلل  هعبات  هیروتـسد  هراما  یه  و  ناقلبلا ..  کلامم 
هیلعلا و هلودـلا  هداراب  اهنییعت  ءارآلا و  عاـمجاب  هراـمالا  باـختنا  دـالبلل و  نیناوقلا  نس  هقوقح  نم  باون  سلجم  اـهل  یناـمثع و  هینج 

اهل اذک  رخآلا و  یلع  موجهلا  هصرف  زهتنی  امهنم  لک  برصلل و  ءادعالا  دلا  نم  یه  اهبوغرم و  قبط  لمعلا  ایسورل و  ددوتلا  اهتـسایس 
یحاون یف  راغل  رهن و  يداو  ههج  همیدقلا  رـصعالا  یف  نییراغلبلا  نوطق  ناک  و  اینودکم ..  یلع  امهمحازتل  نانویلا  عم  هرظانم  هوادـع 

اودتشا هرجهلا  نم  هنس 60  یف  هنوطلا و  رهن  یحاون  اونکس  مث  دوسالا  رحبلا  لحاوس  اونطوتسا  اورجاه و  مث  لاروأ  لابج 
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هنـس یف  مث  مهدالبب  مهوقحلا  نامورلا و  مهبراخ  مث  نورق  هثالث  وحن  وحن  مهل  تماد  هنوطلا  رهن  لفـسأ  یف  هیراغلب  هموکح  اؤاشنا  و 
طقـسا اهحتف و  لیـسا و  روطاربمالا و  اهیلع  فحزوـالا  لـطت  مل  اـهنکل  برـصلا و  هکلمم  اـهیلا  اومـض  هیناـث و  هکلمم  اوددـج   370
طقـسأ اهمجاه و  هنـس 767 و  لوالا  دارم  ناطلـسلا  اهیلع  ماقف  نوطلا  رهن  راوجب  هثلاث  هکلمم  اوددـج  اـضیأ  هدـم  دـعب  مث  اـهتموکح 

اریثک اهیف  اوحبذ  هلئاه و  هروث  هیتاذ  دصاقمل  ایـسور  ءارغاب  نویراغلبلا  راثأ  هنس 1294  یف  مث  ابورواب  هکالمأ  یلا  اهمـض  اهتموکح و 
ذاقنال هیواـبوروألا  لودـلا  لیمتـست  عوضوملا و  سکعت  اـیراغلبل و  عجوتت  روبثلا و  لـیولاب و  يداـنت  ایـسور  تماـق  نیملـسملا و  نم 
ایـسور هلودـلا و  نیب  قاـفتا  هب  متی  مل  نکل  هیلعلا و  هناتـسالا  یف  رمتؤم  دـقع  یلا  كاذ  یـضفاف  هیناـمثعلا  کـلامملا  یف  نییلاـغربلا 
ایراغلبل لعج  هیلعلا و  هلودلا  هدایس  تحت  ایلخاد  الالقتسا  ایراغلب  لالقتساب  تهتنا  هیلعلا و  هلودلا  یلع  برحلا  ذئنیح  ایسور  ترهـشف 

اهلبقتسمب ملعأ  هّللا  نآلا و  یلا  کلذک  رمالا  لاز  هیلع و ال  اهماکحأ  عقوت  اروتسد 

______________________________

[ ناتسخولب ]

دنسلا و اقرـش  ناتـسناغفأ و  الامـش  اهدحی  ایـسآ  نم  دالب  نون  هرخآ  ءاتلا  حتف  نیـسلا و  ناکـسا  ءاخلا و  رـسک  یناثلا و  لوالا و  مضب 
هیلبج یه  فصن و  نینویلم و  وحن  اهناکـس  ددـع  و  عبرم ..  لیم  فلأ  اهتحاسم 166  سراف ..  دالب  ابرغ  يدـنهلا و  سونایقوالا  ابونج 

هیلامـشلا هیقرـشلا و  ههجلا  یف  هلحق و  هعـساو  لوهـس  تاذ  برغلا  یف  سراـف  ههج  بونجلا و  یف  برعلا  رحب  ههج  یف  اـهنکل  رظنملا 
نیدادـملا و بوبح  هعارزل  هحلاص  هعـستم  نایدو  هبـصخ و  ضارأ  یلع  يوتحت  نامیلـس  لابج  یلا  دنـسلا  رهن  تابـصم  نم  هیقرـشلا 

راهنا ناتسخولبب  سیل  هیدجم و  ءارحص  یهف  دالبلا  یقاب  اما  ادج و  هبصخ  یه  الاه  هلسلس  یقرش  هعقاولا  یـضارالا  اذک  امههکاوف و 
يرتت و لصأ  نم  فیفل  لصالا  نا  نظی  هسوهاربلا و  نویناتسخولبلا و  امه  نیمیظع و  نیمـسق  نم  نوفلؤم  ناتـسخولب  یلاها  رکذت و 

ببجلا مهـسؤر و  یلع  شیبارطلا  هبـش  مهـسوبلم  هیلاحرتلا و  مهتاداع  یف  رتتلا  نوهباـشی  هعاـمجلا و  هنـسلا و  لـهأ  نم  مه  سراـف و 
مهئاسؤر دیب  دالبلا  هموکح  هیرحلا و  نم  ریثک  مهئاسنل  هنـسح و  ریغ  مهقالخا  نا  الا  مادقا  طاشن و  لهأ  مه  مهنادبأ و  یلع  فوصلا 

اوصلخت یضاملا  نرقلا  رخاوأ  یف  مهنکل  ناتسناغفال و  اوعضخ  مث  سرافل  نیعضاخ  اقباس  اوناک  و 
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ناتسخولب هنم  تذخأ  مث  ایونس  اغلبم  ناخلل  تبتر  اهیلع و  اهتیامح  تطسو  اهیف  ارتلکنا  تلخادت  هدیعب  تسیل  هدم  نم  مهیدیأ و  نم 
همسن فلأ  وحن 15  اهناکس  هریغص  هنیدم  یه  تالیک و  دالبلا  همصاع  مکحلا و  یف  هتکراش  هیزیلکنالا و 

امهیلی ام  میملا و  عم  ءابلا  باب 

هراشا

______________________________

[ يابمب ]

نیب 92 و برعلا  دالب  دودح  یلع  هعقاو  هیزیلکنالا  دنهلا  یف  هیالو  ءای  هرخآ  هدودـمملا  هیناثلا  ءابلا  مض  میملا و  ناکـسا  ءابلا و  مضب 
نم هدتمم  لیم  وحن 900  اهلوط  ضرأ  هعطق  یلع  هلمتشم  یه  یقرشلا و  لوطلا  نم  هجرد  یلامشلا و 67 و 66  ضرعلا  نم  هجرد   14

و الیم ..  اهـضرع 250  مظعم  یبرغلا و  دـنهلا  یطاش ء  یثلث  نم  رثکأ  یلع  بونجلا  یف  روسی  هکلمم  یلا  دنـسلا  نم  یلامـشلا  مختلا 
بـصق هیلحاسلا و  روکلا  یف  زرـالا  نطقلا و  اـهتاعورزم  نم  همـسن و  نویلم  وحن 14  اهناکـس  ددـع  و  عبرم ..  لیم  اهتحاسم 87000 

دود نم  ریثک  اـهیف  یبری  هرارغ و  يولم و  یف  نویفـالا  دنـسلا و  یف  غبتلا  بنقلا و  ریعـشلا و  هطنحلا و  شیدـنک و  یف  لـینلا  رکـسلا و 
هیالولا هبصق  اضیأ  يابمب  و  ذیملت * فلأ  وحن 15  اهب  هسردم  نم 300  رثکأ  هیالولا  هذهب  هیریرح و  لماعم  هدع  اهب  دـجوی  ریرحلا و 

نع اهلـصفی  اقرـش  هقیقد  هـجرد و 53  لوـط 72  الامـش و  هقیقد  هـجرد و 65  ضرع 18  یف  اهمـساب  هریزج  یلع  هـعقاو  هروکذـملا 
هیوتحم اهیناوم  ربکأ  دنهلا و  ندم  مظعأ  نم  یه  سانجالا و  یفلتخم  همـسن  فلأ  وحن 800  اهناکس  ددع  رحبلا و  نم  قیض  ناسلربلا 

اسنرف و اریتلکنا و  عم  اصوصخ  ابوروأ  دـنهلا و  نیب  ادـج  مهم  يراجت  زکرم  یه  هلیمج و  عراوش  هخماش و  روصق  هفیرظ و  هینبا  یلع 
نالیـشلا و هیدنهلا و  هیریرحلا  هشمقالا  نویفالا و  نطقلا و  اهتارداص  مهأ  نم  هواج و  رئازج  برعلا و  ضرف  سراف و  جیلخ  نیـصلا و 

دنهلا دالب  هیقب  عم  هلـصتم  یه  کلذ و  ریغ  دورابلا و  حـلم  غبتلا و  هیبط و  هیرطع و  ریقاـقع  هلمج  رکـسلا و  ياـشلا و  نبلا و  ریرحلا و 
امم رثکأ  یه  هنیدملا  هذهب  لاغشالا  هکرح  قراط و  لبج  هطلام و  ندع و  نم  يرحب  کلسب  اریتلکناب  هلـصتم  هیدیدحلا و  ککـسلاب 

هیدنهلا راطقالا  رئاس  یف 
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نم هقمع  لایمأ و  هتس  هعبرأ و  نیب  هضرع  الیم و  یلا 14  الیم  نم 12  هلوط  یسرم  لهسأ  اهنمآ و  ودنهلا  یناوم  نسحأ  نم  اهؤانیم  و 
لماعم هدع  يابمب  یف  دجوی  هریبک و  بکارم  ءانبل  نایفاک  انه  رزجلا  دملا و  هماق و  یلا 14  هعبس 

امهیلی ام  نونلا و  عم  ءابلا  باب 

هراشا

______________________________

[ لاغنب ]

ضرعلا نم  هـجرد  و 29  نیب 19  اهعقوم  هیزیلکنـالا  دـنهلا  نم  هیـالو  مـال  هرخآ  هعبـشملا  نیعلا  حـتف  نونلا و  ناکـسا  هلوأ و  رـسکب 
اتکلک اهتدعاق  سفنالا و  نم  انویلم  وحن 66  اهناکس  ددع  اعبرم و  الیم  اهتحاسم 230832  یقرشلا ..  لوطلا  نم  یلامشلا و 82 و 97 

وه ریبک و  ناداصح  اهب  لصحی  رکسلا و  غبتلا و  نویفالا و  لینلا و  نطقلا و  ریعشلا و  هطنحلا و  اهتالـصاح  مهأ  هینافوط و  اهیـضارأ  و 
اریثک یلاهالا  هفاخی  دـسالا و  نم  ربکأ  كانه  وه  رمنلا و  هیربلا  اهتاناویح  نم  تالوصحملا و  یقاب  داصح  وه  ریغـص و  زرلا و  داصح 

کلذ و ریغ  ریرحلا و  لینلا و  زرالا و  نطقلا و  اهتادراو  صخأ  منغلا  رقبلا و  سوماجلا و  رویطلا و  حیـسامتلا و  هدرقلا و  بلاـعثلا و  و 
یلاهأ ناودرب و  هکد و  دابآدشرم و  هنطب و  مث  لاغنب  یف  هنیدم  مهأ  اتکلک  .نیصلا و  تاجوسنم  هیریرحلا  لاغنب  تاجوسنم  تبلغ  دق 

دالبلا اوحتف  نیذلا  ءامدقلا  لوغملا  نم  نیلسانتملا  نیملسملا  نم  دونهلا و  نم  مهرثکأ  لاغنب 

امهیلی ام  واولا و  عم  ءابلا  باب 

[ امروب ]

یلامشلا ضرعلا  نم  هقیقد  یلا 28 و 15  هقیقد  هجرد و 25  نم 19  هدتمم  کنکلا  ربع  یف  ایسآ  نم  یقرـشلا  بونجلا  یف  هعقاو  دالب 
هعبرأ وحن  اهناکس  ددع  عبرم و  لیم  فلأ  وحن 200  اهتحاسم  یقرشلا ..  لوطلا  نم  قئاقد  یلا 102 و 10  نیتقیقد  هجرد و  نم 93  و 

دق ناکرأ  ابرغ  وغیب و  سوال و  ابونج  مانأ و  قرشب  ابونج  هینیـصلا و  نان  نوی  هیالو  اقرـش  تبت و  ایلعلا و  ماسا  الامـش  اهدحی  .نییالم 
لینلا و نطقلا و  غبتلا و  رکـسلا و  رمتلا و  هطنحلا و  زرـالا و  اهتالـصاح  مهأ  هیرجه  هنس 1242  هدهاعم  بجومب  زیلکنالل  تملـستسا 

اضیأ نوعرزی 
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يربـلا و روثلا  لـبالا و  نم  عاونأ  يربـلا و  ریزنخلا  ندـکرکلا و  لـیفلا و  مهتاـناویح  نم  موثلا و  تیزلاـب و  هقاروأ  نولکاـی  ياـشلا و 
لیخلا و هیلهالا  مهتاناویح  .مامیلا و  مامحلا و  ءاـغببلا و  سوواـطلا و  رونـسلا و  لاـجحلا و  هیربلا و  كایدـلا  بنارـالا و  سوماـجلا و 

توقایلا اهریغ و  يوترب و  یف  هیـضفلا  وماهب و  یف  بهذـلا  اـهنداعم  نم  .ریمحلا و  منغلا و  زعاـملا و  نم  لـیلق  سیماوجلا و  ناریثلا و 
يراجم یف  همیرک  راجحأ  هلمج  اضیأ  دجوت  یقرـشلا و  لامـشلا  یلا  همـصاعلا  نم  الیم  دعب 60 و 70  یلع  وه  اهب و  ریهـشلا  رمحالا 

سلکلا و رجح  اضیأ  اهب  دجوی  نومتنالا و  صاصرلا و  ساحنلا و  دجوی  هیقرشلا  لابجلا  یف  ابکب و  یف  دیدحلا  دجوی  رهنالا و  ضعب 
یلامشلا ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 30  یف 20  یقرـشلا  يدواریا  یطاوش ء  یف  لورتبلا  تیز  يرجحلا و  محفلا  نورطنلا و  ماـخرلا و 

اهنم تیزلا  جرختسی  مدق  یلا 300  نم 200  هرفح  قمع  اعبرم و  ـالیم  اهردق 16  هحسف  لغـشت  رئب و  وحن 300  اهددـع  غلبی  رابآ  یف 
هیلبجلا و نکامالا  یف  امیـس  هحـصلل ال  مئالم  ابلاغ  اهؤاوه  اـنیتنبرتلا و  نم  رفاو  رادـقم  تاـهجلا  ضعب  نم  اـهیف  جرختـسی  ءالدـلاب و 

یلا نلمی  هلیمج و  مهئاـسن  هئیه  فیثـک و  نشخ  دوـسأ  مهرعـش  هریبـک و  مهدودـخ  ماـظع  ثـثجلا  ماخـض  تاـماقلا  راـصق  اـهیلاهأ 
یف هموکحلا  هیذوبلا و  مهتناید  هیمروبلا و  یه  مهتغل  نیینیصلا و  سابلک  نییوامربلا  سابل  دونهلا و  نم  حتفا  نهنول  رثکأ و  هماخـضلا 

بورحب زیلکنالا  دـیب  تلخد  امروب  نم  ماسقأ  یلع  يوتحت  هیزیلکنالا  دـنهلا  نم  هیـالو  یهف  هیزیلکنـالا  اـمروب  اـمأ  هدبتـسم و  اـمروب 
میرسنت ناکرأ و  اتعطاقم  یه  هیلاوتم و 

______________________________

[ اونیروب ]

وه امامت و  ءاوتسالا  طخ  تحت  هعقاو  هیقرشلا  دنهلا  لیبخرأ  نم  هریزج  واو * هرخآ  ءایلا  مض  ثلاثلا و  یناثلا و  ناکـسا  لوالا و  مضب 
الیم وحن 680  اهضرع  الیم و  اهلوط 850  مظعم  ایلارتسوأ و  دـعب  ملاعلا  یف  هریزج  ربکأ  یه  ابیرقت و  نییواستم  نیمـسق  یلا  اهمـسقی 

عبرم و لـیم  فلأ  اـهتحاسم 300  هواـج و  رحب  اـبونج  بیلـس و  رئازج  رحب  ولوس و  رحب  اقرـش  نیـصلا و  رحب  اـبرغ  الامـش و  اهدـحی 
هذه نفسلا و  اهیف  ریست  هریبک  رهنأ  هدع  اهنم  نوکتی  عیبانی  هلمج  اهنم  ردحنم  یبرغلا  بونجلا  یلا  لامـشلا  نم  لابج  هلـسلس  اهقرتخت 

ساـحنلا و دـیدحلا و  ریدـصقلا و  يرجحلا و  مـحفلا  نومتنـالا و  بهذـلا و  ساـملألاک و  هـسیفنلا  نداـعملا  هرثـکب  هریهـش  هریزجلا 
لامرلا یصحلا و  یف  ساملألا  دجوی  کلذ و  ریغ  صاصرلا و 
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اهلک هنسلا  یف  هرارحلا  لدعم  ادج و  دیج  اهؤاوه  و  اطاریق ..  اهنزو 367  اهرهنأ  ضعب  یف  هسام  تدجو  دق  رهنألا و  يراجم  یف  یتلا 
تالـصاح نم  اهئازجأ و  عیمجل  هماع  تاباغلا  ادج و  هریثکف  اهتاتابن  امأ  رهظلا و  لبق  هیجنرفا  هعباسلا  هسداسلا و  هعاسلا  نیب  وحن 70 

بـصق نطقلا و  زرألا و  هیعارزلا  اهتالـصاح  نم  لدنـصلا و  سونبـالا و  روفاـکلا و  زجلا و  رمت  لـیجرانلا و  هعاونأـب و  زوملا  اـهتاباغ 
هـصاخ رامثأ  ضعب  ناـمرلا و  يدـنهلا و  رمتلا  جـنرانلا و  خـیطبلا و  اـهرامث  هلمج  نم  اـهوحن و  لـیبجنزلا و  بیطلا و  زوج  رکـسلا و 

نیینیصلا يرجاهم  نم  نییلصألا و  هکایدلا  نم  فیفل  مهف  اهناکس  امأ  اهلبق و  یتلا  هریزجلا  تاناویحک  اهتاناویح  یئاوتـسالا و  رطقلاب 
جـسنلا و لزغلا و  هعانـص  یف  نورهام  مه  مهطاشن و  مهتراسجب و  امیدـق  اوفرع  موق  هکایدـلا  نییغوبلا و  نییـسالملا و  نییناـبایلا و  و 

نایدأ هلمج  اهب  مالـسالا و  یه  مهیف  هبلاغلا  هنایدلا  همهملا و  عئانـصلا  اذـک  نیینیـصلا و  يدـیأب  هراجتلا  هبتتکم و  هغل  مهل  سیل  نکل 
یف هیلخادلا  كاورش  هرامأ  تحت  یبرغلا  یلامـشلا  ءزجلا  اهؤاسؤر و  اهمکحی  لئابق  هدع  مه  نییالم و  هثالث  وحن  اهلهأ  ددع  هینثو و 

ایندلا یف  هسام  ربکأ  اهریمأ  دنع  قادنل و  هرامأ  یلوألا  ناتیمالسا  ناترامأ  اهلخاد  یف  نویلم و  نم  رثکأ  اهیلاهأ  ددع  اریتلکنا و  هیامح 
فلأ اهناکس 250  ددع  يولعلا و  یمرضحلا  لیللا  لمج  دیسلا  اهریمأ  ناک  قنایتنوف و  هرامأ  هیناثلا  همسن و  فلأ  اهناکس 500  ددع  و 

هدنلوه هیامح  تحت  عیمجلا  همسن و  فلأ  وحن 30  اهب  وینیروب و  هنیدم  هریزجلا  همصاع  همسن و 

امهیلی ام  ءایلا و  عم  ءابلا  باب 

هراشا

______________________________

[ توریب ]

لوط 33 الامـش و  هقیقد  هجرد و 50  ضرع 33  یف  مورلا  رحب  یطاش ء  یلع  هعقاو  اـیروس  ندـم  فارطأ  نم  هلیمج  همیدـق  هیـالو  * 
رحبلا ابرغ  ماشلا و  هیالو  نانبل و  لبج  اقرش  فیرـشلا و  سدقلا  هیفرـصتم  ابونج  بلح و  هیالو  الامـش  اهدحی  اقرـش  قئاقد  و 8  هجرد 

لادتعا اهضرأ و  هباصخب  هریهش  هیالو  یه  همسن و  فلأ  وحن 500  اهناکس  ددع  اعبرم و  الیم  اهتحاسم 11773  و  طسوتملا : ضیبالا 
اهتاباغ اهنیتاسب و  هرثک  اهئاوه و 
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یف هیلعلا  هلودلا  تایالو  رهـشأ  نم  یه  ریرحلا و  دود  اهیف  یبری  هکاوفلا و  رـضخلا و  بوبحلا و  عاونأ  اهیف  عرزت  اهتاریخ  اههایم و  و 
تایفرـصتم و 23 عبرأ  یلا  همـسقنم  یه  نییروسلا و  نم  اهیلاهأ  اهریغ و  هینطقلا و  هیریرحلا و  هشمقالا  اـهلماعم  یف  جـسنی  هعارزلا و 

ضیبألا رحبلا  ئفارم  رهـشأ  نم  اـهؤفرم  ادـج و  همهم  هیراـجت  ءاـنیم  یه  اـفلأ و  اهناکـس 80  توریب و  اهردـنب  هیحاـن و  ءاـضق و 15 
هکـسلا اهتلـصو  دـق  تایافـشتسم و  دـئارج و  عباطم و  هدـع  سرادـم و  هدـع  اهب  هفیرظ و  عراوش  هلیمج و  هینبأ  هلمج  اهب  هیراجتلا و 

یه هیعانـص و  هیراجت و  لامعأ  بادآ و  نونف و  طاشن و  مادـقإ  لـهأ  اـهلهأ  بلح و  هاـمح و  صمح و  ماـشلا و  قشمدـب  هیدـیدحلا 
افیح و روص و  هیقذاللا و  ءادیـص و  اکع و  ماشلا و  سلبارط  سدـقلا و  هیفرـصتم  اهعباوت  نم  رکذ و  اـم  عیمج  یف  مدـقتلا  یف  هذـخآ 

سلبان هرصانلا و  هیربط و 

امهیلی ام  فلالا و  ءاتلا و  باب 

هراشا

______________________________

[ تالیفات ]

ههجلا یف  عقاو  همـساب  هامـسملا  هحاولا  نم  فلؤم  شکارم  نم  مسق  ءاـت * هرخآ  تاعبـشملا  مـاللا  حـتف  ءاـفلا و  رـسک  ءاـتلا و  حـتفب 
قئاقد و هجرد و 3  یلامشلا و 23  ضرعلا  نم  قئاقد  هجرد و 10  هقیقد و 31  هجرد و 45  نیب 30  سلطأ  لابج  نم  هیقرشلا  هیبونجلا 

لامر یف  ناروغی  نارهن  هیوری  هباـصخلا  هیاـغ  یف  مسقلا  اذـه  همـسن و  فلأ  وحن 100  هناکـس  ددـع  یقرـشلا ..  لوطلا  نم  هجرد   35
صاـصرلا و ندـعم  هیف  دـجوی  منغلا و  نم  ریثـک  هـیف  یبری  رمتلا و  وـه  هلیـصاحم  مـهأ  امهفافـض و  یلع  بوـبحلا  عرزت  ءارحـصلا و 

رثـکأ شکارم و  نم  ـالیم  هفاسم 240  یلع  یه  ناوب و  هندـم  مهأ  طـسبلا و  نوعنـصی  تاـجوسنم و  هلمج  هیلاـهأ  جـسنی  نومتنـالا و 
برعلا خیراوت  یف  میدق  رکذ  اهل  هروکذملا  تالیفات  حولشلا و  نم  یلاهألا 
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امهیلی ام  ءابلا و  عم  ءاثلا  باب 

هراشا

______________________________

[ تبت ]

نیب 38 و یطسولا  ایسآ  نم  دالب  یه  یناتسبلا * لاق  رخأ و  هجوأب  اهطبض  لصألا و  یف  اهرکذ  ءات  هرخآ  ءابلا و  ناکسا  ءاتلا و  رسکب 
نیصلا و قرشب  ابونج  اقرش و  نیصلا و  ناتـسکرت و  الامـش  اهدحی  یقرـشلا  لوطلا  نم  یلامـشلا و 104 و 78  ضرعلا  نم  هجرد   27

ادج ضرألا  هعفترم  ایلامه  لابج  لامش  یف  هعقاو  یه  نییالم و  تس  وحن  اهناکس  ددع  عبرم و  لیم  فلأ  اهتحاسم 800  ریمشک  ابرغ 
یندأب راسکنالا  هجرد  یلا  فجی  لب  یلبی  اهبـشخ ال  هواسقلا و  هیاغ  یف  اهدرب  فاج و  دراب  اهؤاوه  ایندـلا و  یف  هعقب  یلعأ  یه  لـب 

رکسلا و نیتلا و  زرألا و  ریعـشلا و  هطنحلا و  اهتاعورزم  نم  هقحـس و  نکمی  یتح  فجی  ءاوهلا  یف  عضو  اذا  اهتاناویح  محل  هسامم و 
حلملا و قبیزلا و  صاصرلا و  ساحنلا و  دـیدحلا و  هضفلا و  بهذـلا و  اهنداعم  نم  زوجلا و  خوخلا و  نامرلا و  شمـشملا و  حافتلا و 

هنامألا هعاجـشلا و  مرکلا و  مهعبط  نم  حورلا  وفیفخ  بناجلا  ونیل  مه  یلوغم و  لصأ  نم  اهیلاهأ  همیرک و  راجحأ  هدـع  اهب  قروبلا و 
يوارفلا فحالملا و  مهتارداص  نم  جیسنلا و  هغایصلا و  یف  اصوصخ  عئانصلا  یف  قذح  مهل  هراجتلا و  یف  علو  هدش  مهل  هیرحلا و  و 

اهزکرم يریمشکلا و  لاشلا  هنم  عنـصی  يذلا  عیفرلا  هرعـش  روهـشملا  كایلا  ناویح  اهب  دجوی  ریقاقعلا و  حلملا و  هضفلا و  دولجلا و  و 
یهبأب هنیزم  هفرغ  فالآ  هرشع  یلع  يوتحت  يارس  یف  نکسی  وه  امال و  یلادلا  مهماما  ینیـصلا و  ظفاحملا  اهب  میقی  یتلا  اشال  هنیدم 
هدـعب هأرملا  جاوز  مهدـنع  زوجی  هیماللا و  مهنید  نیمیلا و  یلا  لامـشلا  نم  مهتباتک  هیـصوصخ و  مهتغل  مانـصالا و  برغأ  روصلا و 

هدم نم  نیصلا و  هموکحل  هعـضاخ  اقباس  تناک  دق  و  کیتولاکلا ؟؟؟ نم  ریثک  نیملـسملا و  نم  لیلق  تبت  یبرغ  یف  دجوی  لاجر و 
زیلکنالا اهیلع  یلوتسا  هدیعب  ریغ 

[ عربت ]

میتلا نم  ثریوح  ینبل  وه  دمنلا و  هل  لاقی  ءام  نیب  بابّرلا و  نیب  عضوم  * 
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امهیلی ام  ءاحلا و  عم  ءاتلا  باب 

هراشا

______________________________

[ متحت ]

دیبل لاق  نمیلاب  دلب  هیناثلا * ءاتلا  رسک  هیناث و  ناکسا  هلوأ و  حتفب 

لالخلاف متحت  نیب  سراودراید  نم  کلثم  قاتشی  له  و 

امهیلی ام  ءاخلا و  عم  ءاتلا  باب 

[ یلخت ]

رمش نب  فکین  نب  لیبحرـش  نب  ورمع  نب  یلع  یلا  بسن  نمیلاب  لبج  وه  ینادمهلا * لاق  یلوت  لاثم  یلع  هیناث  ناکـسا  هلوأ و  مضب 
يرکبلا مجعم  یهتنا  ماوهلا  نم  هماه  هب  رن  ملف  هانکس  دق  لاق و  ربکالا  حانجلا  يذ 

امهیلی ام  ءارلا و  عم  ءاتلا  باب 

[ ناتسکرت ]

ابونج نیوزق و  رحب  لاروالا و  لابج  ابرغ  اهدـحی  هیـسورلا ..  یطـسولا  ایـسآ  ناروط و  اضیأ  یمـست  هریغ و  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
امأ هیسورلا  هیبرغلا  ناتـسکرت  یه  هذه  ایربیـس و  ضرأب  لصتت  عافترالا  هلیلق  تامکأ  الامـش  ناش و  نایت  لابج  اقرـش  ناریا و  هبـضه 

تارتمولیکلا نم  نییالم  هثالث  وحن  یلوالا  هحاسم  اهنم و  ءزجل  هنوکم  هینیصلا و  هکلمملا  مکح  تحت  هلخاد  یهف  هیقرشلا  ناتسکرت 

نیوزق و رحبل  هرواجم  یـضارالا و  هضفخنم  هیبرغلا  اـهتهج  هعـساو  لوهـس  هدـع  نع  هیاـنک  یه  ناتـسکرت  اـهقط ..  هعیبطلا و  اـهتئیه 
لدتعم دیج  اهؤاوه  ناکسلا و  هریثک  همیظع  رهنأ  هدع  اهیورت  هبصخ  نایدو  وهف  اهبونج  امأ  هلحاق  هفاج  تاضیرأ  اهلامش  اهطـساوأ و 

هباصخلا هیاغ  یف  اهیضارأ  افیص و  رحلا  دیدش  ءاتش و  دربلا  دیدش  یلامـشلا  ضرعلا  نم  نیب 30 و 50  ام  یف  هیبونجلا و  تاهجلا  یف 
نطقلا و زرـالا و  اـهب  عرزی  جورملا و  یعارملا و  هریثـک  اـهناف  نوحیج  و  يرهنل ؟؟؟ هرواـجملا  ناـیدولا  لاـبجلا و  حوفـس  اـصوصخ 

ناتکلا
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همیرکلا و راجحالاب  دـالبلا  ینغأ  یه  طـفنلا و  هضفلا و  صاـصرلا و  يرجحلا و  محفلا  اـهنداعم  نم  بوبحلا و  مورکلا و  لـیتلا و  و 
نویناروط و یقاـبلا  نییـسورلا و  نم  فـلأ  وحن 600  کیـشلا و  نییناریـالا و  نم  ناـنویلم  مهنم  سفنـالا  نم  نییـالم  هعبـس  اـهناکس 

یف ببسلا  وه  وزغلا و  قاقشلا و  مهبأد  مهظح و  هیشاملا و  نم  مهـشیع  هلاحر  لئابق  مهبلغأ  کبزوآ و  قوماق و  زیجرک و  نامکرت و 
یف هلخاد  یه  دالبلا و  کلت  همصاع  یه  همسن و  فلأ  اهناکس 122  دنقشت و  ناتسکرت  دالب  رهشأ  مهرقف و  مهیلع و  سورلا  ءالیتسا 

دنقوخ و دنجوخ و  نالیجرم و  ناجیدنا و  يونریف و  اهندم  نم  هبتکم و  هناخ و  دـصر  سرادـم و  هدـع  اهب  ثیدـحلا و  نارمعلا  رود 
ایسور هطلس  ذوفن  تحت  نآلا  اهلک  دابأ و  قشع  دنقرمس و 

______________________________

[ سیرت ]

يرکبلا هلاق  هدنک  نب  هیواعم  نب  عبرم  نب  فدصلا  نبا  راوخ  نب  سیرتب  تیمـس  تومرـضحب  هنیدم  هلمهملا * نیـسلاب  هیناث و  رـسکب 
مجعملا یف 

امهیلی ام  ماللا و  عم  ءاتلا  باب 

[ ناسملت ]

بوـنجلا یلا  نارهو  نم  ارتـمولیک  دـعبت 130  ناره  لامعأ و  نم  رئازجلا  یف  هنیدـم  یه * اضیأ  یناتـسبلا  لاـق  لـصالا و  یف  اـهرکذ 
نوتیزلا و رجـش  نم  فصن  نویلم و  وحن  یلع  يوتحت  هباغ  اهب  لبج  حفـس  یف  هتبـضه  یف  هعقاو  شکارم  نع  تاعاس  عضب  یبرغلا و 

راجشأ هاشغت  حیـسف  لهـس  هنیدملا  تحت  ضایغلا و  شارحالا و  نم  ریثک  اهب  هرـضن  هرـضخ  اهیحاوض  ارتمولیک و  هنیدملا 16  طیحم 
ءالیتسا تحت  تناـک  هنـس 1246  یف  فوـصلا و  تیزلا و  بوـبحلا و  نم  همهم  اـهتراجت  همـسن و  فـلأ  اهناکـس 14  ددع  جنرانلا و 
بجومب رداقلا  دبعل  تیطعأ  مث  هنس 1252  نویواسنرفلا  اهیلع  یلوتـسا  مث  هنـس 1250  رداقلا  دبع  مامالا  اهذخأ  مث  شکارم  ناطلس 

نآلا یلا  هنس 1258  نییواسنرفلا  ءالیتسا  تحت  تلخد  مث  هدهاعم 
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امهیلی ام  واولا و  عم  ءاتلا  باب 

______________________________

( سنوت )

طسوتملا و رحبلا  اقرـش  الامـش و  اهدحی  هیقیرفا  یلامـش  نم  برغملا  دالب  نم  هیالو  یه  هریغ * یناتـسبلا و  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
نم هقیقد  هـجرد و 20  هـقیقد و 37  هـجرد و 20  نیب 31  رئازجلا  اـبرغ  يربکلا و  ءارحـصلا  اـبونج  برغلا و  سلبارط  اقرـش  اـبونج و 

اهلوط 350 مظعم  الیم و  اهضرع 130  لدعم  یقرشلا و  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 20  هقیقد و 11  تاجرد و 20  یلامشلا و 7  ضرعلا 
ءزج یه  اهلابج  نییوابوروالا و  دوهیلا و  نم  لیلق  هبراغملا و  نم  نینویلم  وحن  اهناکـس  ددع  عبرم و  لیم  فلأ  اهتحاسم 45  و  الیم .. 
لبج هطامطم و  لبج  هبقرلا و  لبج  هقربط و  لبج  اهرهشأ  عورف  هدع  یلا  عونتت  هیالولا  کلت  اهلوخدب  یتلا  سلطالا  لابج  هلـسلس  نم 

روهـشملا وه  دحاو و  رهنالا  اهب  سیل  هیبلکلا و  هریحب  هرـضاحلا و  هریحب  هقوزملا و  هریحب  یه  تاریحب و  ثالث  اهب  اهریغ و  ناوغز و 
ریغ وه  طسوتملا و  ضیبالا  رحبلا  یف  بصی  قرـشلا و  یلا  برغلا  نم  هیالولا  لخدـی  وه  هنیطنطـسق و  ههج  نم  رداصلا  هدرجملا  رهنب 

هیبونجلا ههجلا  یف  راح  هیلامشلا و  تاهجلا  یف  لدتعم  اهؤاوه  .هریغص و  عیبانی  لوادج و  هدع  اضیأ  اهب  هریبکلا و  نفـسلا  ریـسل  لباق 
هضفلا اهنم  جرختسی  هکورتم و  اهنکل  هریثک  اهنداعم  .اردان و  الا  كانه  جلثلا  فرعی  دیلجتلا و ال  هجردل  نکل ال  ءاتـشلا و  یف  دراب  و 
هیلهالا نم  اهریغ و  لعولا و  لرولا و  بئذلا و  عبضلا و  رمنلا و  عبسلا و  هیشحولا  هیربلا  اهتناویح  نم  نآلا و  هلیلق  ریداقمب  صاصرلا  و 

هیلبجلا و هیلامـشلا  ههجلا  یف  اصوصخ  ادج  هبـصخ  اهیـضارأ  همدقتم و  اهتعارز  .زعاملا و  منغلا و  رقبلا و  لیخلا و  ریمحلا و  لاغبلا و 
هکاوفلا و تاورـضخلا و  فانـصأ  هفاک  سدـعلا و  صمحلا و  ایبوللا و  اطاطبلا و  نطقلا و  لوفلا و  ریعـشلا و  حـمقلا و  اهتاعورزم  نم 

هبیطلا حئاورلا  جارختسا  اهرهشأ  هطحنم و  اهنکل  هریثک  اهعئانص  .نفسلا و  ءانبل  هلباقلا  باشخالاب  هینغ  تاباغ  هعساو و  مورک  اهلامشب 
اهتارداص بناجالا و  دـیب  اهنکل  هجئار و  اهتراجت  .هلطعم و  اهنکل  هحلـسالل  لـماعم  اـهب  نوتیزلا و  تیز  جارختـسا  ریارحلا و  جـسن  و 

نویلم وحن  اهتمیق  تاجوسنم و  ضعب  جنفسالا و  رومخلا و  دولجلا و  تویزلا و  فاوصالا و  بوبحلا و  عاونأ 
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هیلامشلا ههجلا  یف  هیدیدح  هکس  اهب  هلیلق و  اهقرط  .رکذت و  هیراجت  نفس  اهب  سیل  کلذ و  نم  رثکأ  اهتادراو  تاهینجلا و  نم  عبر  و 
یه هنایدـلا  هیبرعلا و  یه  هماعلا  هغللا  اعون و  همدـقتم  اـهفراعم  رئازجلا و  دـیدح  کلـسب  اهلـصوت  یه  ـالیم و  اهلوط 250  هیقرـشلا  و 

تانویلم تس  وحن  نید  اهیلع  کلذک و  اهئاقفن  نینویلم و  وحنب  اهدراو  رّدق  همظتنم و  اهتیلام  .کلام و  مامالا  بهذـم  یلع  مالـسالا 
.مهیدـیال و تلقتنا  اـهلک  ینغلا  رداـصم  ثیح  يواـسنرفلا  لـالتحالا  دـهع  نم  اـصوصخ  رکذـت  ـال  یلاـهالا  هورث  تاـهینجلا و  نـم 
هل سنوتب و  میقملا  يواسنرفلا  ریزولا  هروشمب  هدـیقم  تراص  هدـعب  يواسنرفلا و  لالتحالا  لـبق  هقلطم  هیدادبتـسا  تناـک  اـهتموکح 

یلا 73 هیالولا  هذـه  مسقنت  ریزولا و  لبق  نم  همدـقملا  نیناوقلا  تارارقلا و  یلع  قیدـصتلا  ياـبلل  رومـالا و  عیمج  یف  یهنلا  رمـالا و 
هدرجم رهن  بصم  یلع  هعقاو  هیلامشلا  هیقیرفا  یف  هنیدم  مهأ  هلایالا و  همـصاع  یه  سنوت و  اهمظعأ  اهندم و  رهـشأ  هریغـص و  هلامع 

جیلخلاب هلصتم  یه  قرـشلا و  یلا  رئازجلا  نم  لیم  هفاسم 400  یلع  الامش  هقیقد  هجرد و 44  ضرع 36  تاجرد و  هیناـمث  لوط  یف 
نسحأف و رم  نوصح و  هدـع  رحبلا و  یلع  فرـشت  هعینم  هعلق  اهل  لایمأ و  هسمخ  هطیحم  جودزم  روسب  طاحم  هقیـضلا و  اـتلوغ  هعرتب 

سرادم هدع  هلیمج و  هینبأ  اهب  هیبرغملا و  شیبارطلا  هیلمخملا و  هیریرحلا و  تاجوسنملل  لماعم  اهیف  سفن و  فلأ  اهناکس 150  ددع 
رصم یف  رهزالاب  هبشأ  وه  ریهشلا و  هنوتیزلا  عماج  اهمظعأ  اهمدقأ و  نم  دجاسم  عماوج و  هدع  هفیرظ و  عراوش  تاماح و  حسرم و  و 

ناک هیقیرفا و  هیالو  نیینامورلا  مایأ  یف  هیالولا  هذـه  تناک  دـق  همیدـق و  راـثآ  ضعب  اـهب  هثیدـحلا و  همیدـقلا و  مولعلا  هب  سردـت  و 
اهحتف مث  مهل  هعـضاخ  لزت  مل  نانویلل و  تعـضخ  نرقب  کلذ  دعب  هلادنقلا و  اهذـخأ  دالیملل  هنـس 429  یف  هنجاطرق و  اهندم  مظعأ 

هیمطافلا هلودلا  مث  هنس 184  اهیلع  نویـسابعلا  یلوتـسا  مث  لوالا  نرقلا  رخاوأ  یف  نییومالا  ءافلخلل  هیالو  تراص  مث  هیرجه  هنس 29 
ینابسالا و اسورابرب  اهیلع  یلوتـسا  هنس 941  هنس 603 و  نویصفحلا  مث  هنس 556  نودحوملا  مث  هنـس 362  يریز  لآ  مث  هنس 297 

اهب همئاقلا  هینیسحلا  هلئاعلا  اهتلوتف  يرادالا  لالقتسالا  هیلعلا  هلودلا  اهتحنم  مث  یلاعلا  بابلل  هعضاخ  هیالو  اشاب  نانس  اهلعج  هنس 981 
تلخادت هنس 1299  یف  مث  نآلا 
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یلا اهنع  لزانتت  ملف  هیلعلا  هلودلا  الا  کلذب  لودلا  اهل  تفرتعا  ایمسر و  اهیلع  اهتیامح  تنلعأ  مث  حالـصالا  يوعدب  اهنؤش  یف  اسنرف 
نآلا

امهیلی ام  نیعلا و  عم  ءاتلا  باب 

هراشا

______________________________

( ءارعت )

لطخالا لاق  دلب  دملا * هلمهملا و  ءارلاب 

اورکذ ام  سمالا  راهن  نم  اوقدص  واورکب  وأ  ءارعتلا  نم  نیطقلا  حار 

امهیلی ام  نونلا و  عم  ءاتلا  باب 

( نینت )

روصق لضفأ  وه  طعان و  رـصق  هسأر  یلع  نادـمه و  دالب  هرـس  یف  نوبلا  لابج  نم  لبج  نون * مث  ءای  هدـعب  هیناث  رـسک  هلوأ و  حـتفب 
نادمغ دعب  نمیلا 

امهیلی ام  فلالا و  عم  میجلا  باب 

( شاج )

هفرطل دشنأ  دلب و  وه  تباث  لاق  همجعملا  نیشلاب 

هلئاسم شاج  ناعیق  یف  رحبلا  نم  یقتلت  ثیح  وأ  نارجن  وأ  ثیلثتب 

دشنأ شاج و  يرجهلا  یلع  وبأ  لاق  و 

عقان لئاس و  شاج  ءام  عقاو و  مامحلا  اشاج و  ندرو 

هعیبر نب  یملس  لوق  برأم  ءاقلت  نمیلاب  اشاج  نا  کئبنی  و 

نوقتلا نامقل و  یح  برآم و  شاج و  لهأ  و 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 619 

http://www.ghaemiyeh.com


( سلاج )

سابعلا وبأ  دشنأ  هفورعم  قیرط  سولجلا  نم  لعاف  هلمهملا  نیسلاب 

ریمس سلاج و  انب  فلتخا  امکانب  تفلتخا  يونلا  ناطشا  کت  ناف 

يرکبلا هلاق 
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______________________________

[ هواج ]

ناـمث هقیقد و  تاجرد و 52  سمخ  نیب  اهعقوم  هیقرـشلا  دـنهلا  یف  هدـنلوه  تارمعتـسم  نم  يدـنهلا  لـیبخرالا  یف  هریزج  اـقاجوأ *
هواج و رحب  الامش  اهدحی  یقرـشلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 33  تاجرد و 114  یبوـنجلا و 105  ضرعلا  نم  هقیقد  تاجرد و 46 

 .. هرطموس نیب  اهنیب و  لصافلا  هدنوس  قیضم  ابرغ  يدنهلا و  سونایقوالا  ابونج  یلاب و  هریزج  نع  اهلـصفی  نالیم  هضرع  قیـضم  اقرش 
یه عبرم و  لیم  فلأ  نیسمخ  وحن  اهتحاسم  و  الیم ..  یلا 135  نم 156  فلتخی  اهضرع  الیم و  برغلا 666  یلا  قرشلا  نم  اهلوط  و 

اهلصفی الیم و  یلحاسلا 1600  اهطخ  لوط  اهتحاسم و  نم  مظعأ  بیلـس  هرطموس و  ونیروب و  هحاسم  نال  هعـس  لیبخرالا  رئازج  عبار 
فنعب روخـصلا  یلع  عفدـنت  هلئاه  هجاومأ  ادـج و  قیمع  كانه  رحبلا  ایابروس و  ایفاتاب و  أفرم  اـهئفارم  ربکأ  اـقلم و  زاـغوب  ایـسآ  نع 

نم 4 اهعافترا  ممق  اهنم  ثعبنی  رخآلا  فرطلا  یلا  اهیفرط  دحأ  نم  دتمت  لابج  هلسلس  اهب  ناف  لابجلا  هریثک  هیناکرب  اهیضارأ  دیدش و 
هحلاص ریغ  اهنکل  رهنأ  هدع  هلیمج و  تاریحب  هدـع  یلع  هلمتـشم  هبـصخم  لوهـس  هیدوأ و  هدـع  اهللختی  مدـق و  فلأ  یلا 12  فالآ 

رخآ یلا  لوالا  نیرـشت  نم  وه  اهیف  رطمملا  لصفلا  هنـسلا و  بلغأ  یف  هریبکلا  براوقلا  هیف  ریـست  ولوس  رهن  اهراهنأ  ربکأ  هحالملل و 
اذه فلتخی  دق  وجلا و  وفـصی  هیقرـشلا و  حایرالا  هیف  بلغت  هنـسلا و  نم  یقابلا  وه  رطمملا  ریغلا  هیبرغلا و  حایرالا  هیف  طلـستت  رادآ و 
یلا هجرد  نیعبسلا  نم  اهلدعم  هلدتعم  هریزجلا  هرارح  هرـضم و  عباوز  وذعر  هدیدش و  فصاوع  نیلادتعالا  یف  لصحی  دق  لدعملا و 

لوصفلا عیمج  یف  لاغدالا و  تاباغلاب و  هاشغم  مومعلا  یلع  اهیضارأ  هیرادملا و  دالبلا  نم  اهریغ  ءاوهب  هبشأ  اهئاوه  مومع  نیعستلا و 
تاناویحلا نم  عون  هئام  رادـقم  اهفلأی  هنا  مهـضعب  رکذ  دـقف  ادـج  هریثکف  اهتاناویح  امأ  هلمهم و  هلیلق و  اهنداعم  هرـضل و  هرـضخ  یه 

الک نویواجلا و  نویدنـسلا و  امه  نیتمأ و  نم  نوفلؤم  نویلـصالا  هواج  ناکـس  اـعون و  رادقم 170  رویطلا  نم  اهب  دـجوی  هییدـثلا و 
هیلاع و مهنوقذ  ماظع  هعستم و  مههاوفأ  نیطاریقب و  یساقوقلا  یلوغملا و  سنجلا  نم  رصقأ  امهلاجر  یـسالملا و  سنجلا  نم  نیتمالا 

هیقب هطبس و  هیـساق  هفیثک  مهـسؤر  روعـش  هرفـصلل و  هبراضلا  هرمـسلا  مهنول  هرئاغ و  هریغـص  دوس  مهنویع  هریغـص و  هریـصق  مهفونأ 
وأ اهیف  رعش  مهنادبأ ال 
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هماقتسالا و قذحلا و  هطاسبلا و  هعانقلا و  هنیکسلا و  لسکلا و  مهتافص  هقرفتم و  هریـصق  هلیلق  تارعـش  ضعب  مهاحل  یف  ادج و  لیلق 
انویلم نیرشع  نم  رثکأ  اهناکس  ددع  غلبی  ثیح  اهتحاسمل  هبـسنلاب  انکـس  ایندلا  راطقأ  رثکأ  نم  هریزجلا  هذه  نظلا و  نسح  قدصلا و 

تومرضح ناکس  نم  مهرثکأ  برع  نیینیص و  جنرفأ و  نم  فلأ  وحن 300  اهیف  اسفن و  اهنم 340  عبرم  لیم  لکل  نوکیف  سفنالا  نم 
هنـسلا یف  هنودـصحی  زرالا  مهبوبح  مهأ  مهریغ و  یف  زعت  هئارحلا  یف  هعارب  مهل  هعارزلا و  مهلاغـشأ  مظعم  نییقرـشلا و  نم  مهریغ  و 

نم لـیجرانلا و  نوسینـالا و  اـنیکلا و  غـبتلا و  ياـشلا و  لـفلفلا و  لـینلا و  نطقلا و  رکـسلا و  رجـش  نبلا و  مهتالـصاح  مهأ  نیترم و 
دوسالا و ناجنذابلا  مهتاوارـضخ  نم  الینم و  يواس  ناتوبمارلا و  نایردـلا و  هعاونأب و  زوملا  سانانالا و  رـضخالا و  خـیطبلا  مههکاوف 

لمع هدادحلاک و  هعانصلا  نم  اعون  نیرشع  وحن  یف  ناقتا  مهل  کلذ و  ریغ  ءابدلا و  رایخلا و  هیمابلا و  هیلوصافلا و  هیبوللا و  رزجلا و 
زرط یلع  بشخلا  حاولأب  هینبم  مهتویب  هکایحلا و  هیفزخلا و  هینآلا  لزغلا و  هغابدـلا و  هغابـصلا و  هغایـصلا و  هراـجتلا و  نیکاکـسلا و 

خفنلل تالآ  برـضلل و  تالآ  مهدـنع  هیزاـجح و  مهناـحلأ  دـیدش و  علو  هیف  مهل  یقیـسوملا و  هنقتملا  مهنونف  نم  نیینیـصلا و  هینبأ 
وأ يرجهلا  عساتلا  نرقلا  وحن  یف  مهدالب  برعلا  حتف  امل  هیذوبلا و  هیمهربلا و  امیدق  نییواجلا  نید  ناک  هداتعملا و  تالآلا  نم  هبیرق 

دیدم و نمز  ذنم  مهدهج  لک  نولذاب  نییدنلوهلا  نم  نیرـشبملا  مهدالب و  ءاحنا  عیمج  یف  رـشتنم  نآلا  وه  مالـسالاب و  اوناد  رـشاعلا 
الا سرادملا  نم  مهدنع  سیلف  مهفراعم  امأ  نآلا و  یتح  رکذت  هجیتن  یلع  مهیعس  نم  اولصحی  مل  دراب و  دیدح  یف  نوبرـضی  مهنکل 
نا الا  طقف  هیواجلا  رئازجلا  هیفارغج  باسحلا و  يداـبم  هیواـجلا و  یناـعملاب  اـهظفل  هیدـنلوهلا و  فورحلا  هباـتک  اـهب  ملعی  هیئادـتبالا 

فیرشلا نآرقلا  ناقتا  لیصحت  یف  هرادتقا  هدم  اهب  فرصی  هفرـشملا و  هکم  یلا  مهنم  ردتقملا  رجاهی  مولعلاب  مهعل  بسح و  یلاهالا 
لهجلا يرت  کلذـلف  هریغ  میلعتب  لغتـشی  هدـلب  یلا  هدوـع  دـعب  مث  یعفاـشلا  بهذـم  یلع  هیعرـشلا  هـیبرعلا و  موـلعلا  يداـبم  مـلعت  و 

هذه هدنلوه  تحتف  امل  هثیدحلا و  همیدقلا و  نونفلا  نم  نومورحم  مهراکفأ  یلع  هدئاس  هیفارخلا  تالیختلا  مهدالب و  یف  امکحتـسم 
هلمهملا یضارالا  عیمج  تمض  هریزجلا 
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اهـضعب یف  یقبأ  ایدـنلوه و  اریزو  وأ  ارومأم  کلم  لک  عم  تلعج  هیثرالا و  مهقوقح  مهباـقلأ و  ءاـقب  اـهکولمل  تنمـض  اـهکالمال و 
نم يدنلوهلا  روتـسدلا  یـضتقمب  اهیف  مکحی  ماکحالا  هیقب  هیمالـسالا و  هعیرـشلاب  هینیدلا  يواعدـلا  یف  اهیف  نومکحی  هیلهأ  مکاحم 

هینبم یه  ایفابت و  هنیدـم  سونایقوالا  یف  هیدـنلوهلا  تارمعتـسملا  همـصاع  ینطولا و  مکاحلا  هیعمب  فظوملا  يدـنلوهلا  سیئرلا  لـبق 
اهب نوـمیقملا  نویواـبوروالا  ناـک  اذـلف  ادـج  يدر ء  اـهؤاوه  هریثـک و  عرت  اـهقرتخت  هضفخنم  ضرأ  یلع  ازناـکوج  رهن  بصم  یلع 
نم مهاثلث  همـسن  فلأ  اهناکـس 150  ماعلا و  يدـنلوهلا  مکاـحلا  اـهب  میقی  زکارملا و  مهأ  نم  یه  اـهل و  هرواـجملا  لولتلا  نونکـسی 

ندم ربکأ  نم  یه  ایابروس و  اهندم  نم  تومرـضح و  برع  دونه و  نیینابای و  نیینیـص و  نییوابوروأ و  نم  فلؤم  یقابلا  نیینطولا و 
همسن فلأ  وحن 160  اهناکس  رکسلا و  ریرکتل  لماعم  هناخسرت و  اهب  نفسلا و  اهیف  ینبت  هنیصح  ءانیم  یه  هراجت و  اهعسوأ  هریزجلا و 

سماخلا نرقلا  لـبق  وهف  اـهخیرات  اـمأ  و  همـسن ..  فلأ  وحن 70  اهناکـس  هریزجلا و  لامـش  هعقاو  اضیأ  ءاـنیم  یه  نارامـس و  اـهنم  و 
اراجت وأ  نیرجاـهم  وأ  نیحتتفم  اـهنوتأی  اوناـک  هواـج و  دونهلا  لـخد  سماـخلا  نرقلا  یف  نـآلا و  یتح  فشکی  مل  ضماـغ  يرجهلا 

دی یلع  مالسالا  اهلخد  هیف  يرجهلا و  عساتلا  نرقلا  یلا  اهب  نیدئاس  اورمتسا  یمهربلا و  نیدلا  اهیف  اورـشن  کلامم و  هدع  اهب  اوماقأف 
نیدـل یلاهالا  مظعم  قنتعا  روکذـملا  نرقلا  رخآ  یف  نینطوتـسم و  اراـجت و  اـهوتأ  نییـسالملا  دونهلا و  سرفلا و  برعلا و  نم  ماوقأ 

نویدـنلوهلا اهاتأ  هیرجه  هنـس 1004  یف  یلاهالا و  عم  هراجتلاب  اورهاظت  هواـج و  نویلاـغتروبلا  لـخد  رـشاعلا  نرقلا  یف  مث  مالـسالا 
برق هیواـجلا  ارتکاـج  هیرق  یف  نصح  ءاـنب  یف  مهنم  اوصخرتسا  مهوعدـخ و  هنـس 1009  یف  اهلاوحأ و  اوفـشتکا  هیراـجت و  هروصب 

نیب مهنیب و  بورحلا  تأدـتبا  مث  مهماکحال  یلاهالا  اوعـضخا  ایراجت و  المعم  اوأشنأ  ماتبن و  اوحتف  زیلکنـالا و  یتأ  مث  اـیفابت  هنیدـم 
نیب هبـشتنم  برحلا  تناک  هنـس 1226  یف  نییدـنلوهلا و  هطلـس  تحت  هریزجلا  تـلخد  اـهب  هنـس 1160 و  یلا  کـلذ  ماد  یلاـهالا و 
یلا اهوعجرأ  اـهیف  هنـس 1265 و  یلا  اهؤوبت  همواقم و  نودب  هواج  هریزج  اولتحا  الوطـسأ و  اریتلکنا  تلـسراف  نییدـنلوهلا  زیلکنالا و 

نآلا یلا  مهترطیس  تحت  لزت  مل  نییدنلوهلا و 
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امهیلی ام  ءابلا و  عم  میجلا  باب 

هراشا

______________________________

[ لبج ]

لابجلا بلغأ  رحبلا و  حطس  یلا  هبسنلاب  هداع  لبجلا  عافترا  بسحی  اهریغ و  وأ  هبترم  هددعتم  وأ  هدرفم  اهقوف  هئتان  هیـضرأ  تافده  * 
ابلاغ لابجلا  حوفـس  هیدوأ و  اهللختی  هلباقتم  لسالـس  نم  فلأـتی  یلبجلا  عومجملا  هلـصاوتم و  لسالـس  طوطخ و  لکـش  یلع  هبترم 

لابجلا خیرات  هددـعتملا و  نم  رثکأ  اهلیم  نوکی  هدرفنملا  لابجلا  امدـق و  وحن 150  یلا  مادـقأ  نم * اهلیم  غلبی  لـیملا و  هریثک  نوکت 
عیقاقفک هیلخاد  هوقب  هیعافدـنا  ئتاون  یه  لابجلا  نا  نولوقی  اوناک  ءامدـقلا  نا  هنم  ملع  ام  هیاغ  هضماغ و  هتاـمولعم  تلاز  ـال  میدـقلا 

ررق دــق  یلقعلا و  روـصتلل  برقأ  وـه  اـمب  نورخآ  مهفلاـخ  نیرخأـتملا و  ضعب  کـلذ  یف  مـهقفاو  ضرـالا و  حطــس  یلع  هنوـکتم 
ضرالل نا  اهنزاوت و  لالتخا  نع  هئشانلا  عافترالا  ضافخنالا و  تاکرح  نم  رثأتت  اهنا  هبلص و  تسیل  ضرالا  هرـشق  نا  نویجولویجلا 
لاکـشأ لابجلل  اهترـشق و  ماسقأ  یف  ادـعجت  اهحطـس و  یف  اضافخنا  اعافترا و  ثدـحتف  اـهزکرم  ضاـبقنا  یلا  بسنت  رخأ  تاـکرح 

اذا کلذ و  ریغ  وأ  سأرلا  هعوطقم  وأ  هداح  نانسأب  هننـسم  نوکت  هرات  هیناکربلا و  لابجلا  یف  امک  هطورخم  اهتمق  نوکت  هراتف  هفلتخم 
هیلبج و هلسلس  یمستف  ضعبلا  اهـضعب  عم  لابج  هلمج  مامـضنا  نع  ائـشان  عساش و  دعب  یلا  دتمم  الـصتم  ضرالا  حطـس  عافترا  ناک 

تایفیکب تبلاصت  تعطاقت و  اذا  هعونتم و  تاهاجتا  تاذ  تائیهلا و  لاکشالا و  هفلتخم  هریثک و  ضرالا  حطـس  یلع  لابجلا  لسالس 
افاضم وأ  ادرفم  لبجلاب  یمس  دق  هیدوالاب و  یمست  هلسلسلا  ءازجأ  لصفت  یتلا  هیلاخلا  تافاسملا  هیلبجلا و  عیماجملاب  یمـست  هفلتخم 
اهماکح هیقذاللا و  لحاس  یلع  دارکالا  لبج  اهنم  اضیأ ..  هدع  اهنم  یناتسبلاب  رکذ  لصالا و  یف  اهضعب  رکذ  نکامأ  هدع  افوصوم  وأ 

وه ینیوزقلا  لاق  زنلأ  لبج  اهنم  .نمرأ و  هیریـصن و  دارکا و  اهلهأ  عرازملا و  يرقلا و  نم  وحن 120  اهیف  نیملسملا و  نم  رئاشع  هدع 
یف دلوتی  كربتلل و  دصقی  دجـسم  هیف  ءاتـش و  افیـص و ال  جلثلا ال  نم  هتمق  اولخت  ادج ال  خـماش  نیوزق  نم  خـسارف  هثالث  یلع  لبج 

ءام نیع  هلخاد  رجحلا  نم  هاکرخ  هبش  هتمق  یلع  ناتسکرتب  هنجب  لبج  اهنم  .ضیبأ و  دود  هجلث 
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هرونملا و هنیدملا  یلا  ارجاهم  جرخ  نیح  رکب  یبأ  عم  ملس  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  هیف  أبتخا  يذلا  راغلاب  رهتشا  يذلا  روت  لبج  اهنم  و 
هیف ألکلا  ریثک  لبج  وه  أجادنع و  مرا  سیج  لبج  اهنم  .یحللا و  تاذ  ضیبلا  دورقلا  هیف  جـتازلا  نم  هلقاق  دالب  یف  دوراجلا  لبج  اهنم 
نیب روقدوج  لـبج  اـهنم  .ساـحن و  ندـعم  هیف  بلح  یبرغ  یف  نشوج  لـبج  اـهنم  .رخـصلا و  نم  هتوـحنم  روـص  اـهیف  داـعل  نکاـسم 
اهنم .اهنم و  برقلا  درجمب  هلاتق  تایح  هیف  ناتـسکرت  ضرأب  تایحلا  لبج  اـهنم  و  رحـسلا ، هیف  ملعتی  فهک  هیف  ناـمع  تومرـضح و 

افیص و دراب  ءام  نیع  هب  زاریش  ضرأب  ملیدلا  لبج  اهنم  .یقامسلا و  رجحلا  علاقم  هریثک و  تابارخ  هیف  هیف  رـصم  یقرـش  ناخدلا  لبج 
.يدرب و رهن  هتحت  يرجی  بوقثم  وه  فیرظ و  دجسم  هیلع  عساش و  ولع  وذ  قشمد  نم  خسرف  یلع  وه  هوبر و  لبج  اهنم  .ءاتش و  راح 

وه کناز و  لبج  اهنم  هریثک و  راجشأ  هایم و  هیدوأ و  باعش و  وذ  فینم  لبج  وه  هنیدملا و  نم  لحارم  عبس  یلع  يوضر  لبج  اهنم 
.هضفلا بهذلا و  نم  ریثک  هیف  ناتسکرت  ضرأب 

فلأ عسی  راغ  هیف  خـماش و  هواس  نم  هلحرم  یلع  هواس  لبج  اهنم  .هلهآ و  هریثک  يرق  هب  ادـج و  لاع  سنوت  برق  نوغز  لبج  اهنم  و 
.هراح عیبانی  هلوح  هریثک و  راجشأ  ءایبنالا و  روبق  نم  ربق  نیع و  هیف  لیبدرأ  برق  ناجیبرذاب  نالیس  لبج  اهنم  .سفن و 

هیف هیکاطنا  یقرش  اناد  هیرق  نم  لامشلا  یلا  ناعمس  لبج  اهنم  .ءاتـشلا و  یف  راح  وه  ءاملا و  هنم  رطاقتی  راغ  هیف  دنقرمـس  لبج  اهنم  و 
نم هرطنق  امهیلع  نیـصلا  یف  نیلبج  نع  هرابع  وه  مسلا و  لبج  اهنم  .هیدیزی و  هاعر  هیلاهأ  رثکأ  همیدـق و  هعلق  راثآ  هریثک و  تابارخ 

سلدـنالا نم  یبونجلا  لحاسلا  یف  يرغـص  عمجم  وه  اـضیأ  یناتـسبلا  لاـق  لـصالا و  یف  هرکذ  قراـط  لـبج  اـهنم  .تبت و  یلا  نتخ 
هجرد و 6 یف 36  عقاو  طسوتملا  رحبلاب  یکیتنلتالا  سونایقوالا  لـصی  زاـغوب  یبرغلا و  هبناـج  یف  نوج  هدـلب و  هب  یمـسی  اینابـساب و 

رحبلا مورلا و  رحب  اقرـش  قراط و  لبج  نوج  اـبرغ  هدـحی  .یبرغلا  لوطلا  نم  هقیقد  تاجرد و 21  یلامـشلا و 5  ضرعلا و  نم  قیاقد 
تایراطب نوصح و  عالق و  هیرکسع و  لزانم  هتمق  یف  تنب  همیـسج و  غلابم  هنیـصحت  یف  تقفنأ  دق  اریتلکنا و  دی  یف  وه  طسوتملا و 

لیبس یف  هرفاو  غلابم  هیلع  قفنت  هنس  لک  یف  تلاز  عفدم و ال  فلأ  وحن  غلبت  هیوق  عفادم  و 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 625 

http://www.ghaemiyeh.com


162 ص :

افلأ وحن 20  اهناکس  ددع  یقرشلا و  بونجلا  یلا  سداق  نم  الیم  هفاسم 65  یلع  یهف  قراط  لبج  هنیدم  امأ  هظفاحملا و  نیصحتلا و 
حمـسی اهناطیتسا و ال  نم  ءابرغلا  عنمل  یتش  تاطایتحا  هیزیلکنـالا  هموکحلا  تذـختا  دـق  هبراـغم و  دوهی و  لوینابـسأ و  زیلکنا و  نم 

یفشتسم رحبلا و  ریمأ  راد  هموکحلا و  راد  اهنم  همهم  هینبأ  هدع  اهب  لاحلا و  نسحب  هلافک  عم  همولعم  تادم  الا  اهیف  هماقالاب  بناجالل 
ءام وه  اهؤام  دلجم و  فلأ  نم 20  رثکأ  یلع  يوتحت  هبتکم  ءارقفلل و  يوأم  ناتـسرام و  قدانف و  هدع  حسرم و  سرادـم و  يرحب و 

وحن 30 داتعملا  اهلخد  هرخأتمف و  اهتراجت  امأ  نفسلا  عیمج  هلخدت  رح  هنیدملا  ءانیم  ضایح و  رابآ و  یف  ءاتـشلا  یف  عومجملا  رطملا 
ابرغ و اتنـس  سأرب  یهتنت  یتلا  ضرألا  نم  اقرـش و  لبجلا  سأر  نم  فلؤمف  قراطلا  لبج  نوج  امأ  و  کلذـک ..  اهجرخ  هریل و  فلأ 

مث امدق  هلخدـم 260  دـنع  هقمع  لایمأ و  هتـس  بونجلا  یلا  لامـشلا  نم  هلوط  فصن و  لایمأ و  هعبرأ  برغلا  یلا  قرـشلا  نم  هضرع 
هل لباقملا  یقیرفالا  لحاسلا  اینابسا و  بونج  یـصقأ  نیب  عقاوف  قراط  لبج  زاغوب  امأ  نفـسلل و  دیج  أفرم  وه  لحاسلا و  یلا  صقانتی 

برعلا لبجلا  اذه  لتحا  دـق  و  هماق ..  هقمع 960  الیم و  لایمأ و 25  هتـس  نیب  هضرع  الیم و  وحن 36  برغلا  یلا  قرـشلا  نم  هلوط  و 
هنـس یلا  اریتلکنا  اسنرف و  لوینابـسالا و  نیب  يدـیالا  اهلوادـتت  تذـخأ  مث  نصح  هعلق و  هیف  تینب  دایز و  نب  قراط  هراـمأب  هنس 711 
یف اهکالمأ  ایناطیرب و  نیب  هلصوملا  عالقلا  هلسلس  نم  هقلح  طسوتملا و  رحبلل  حاتفم  هنأ  ثیح  اریتلکنا و  دی  یف  رقتـسا  اهیف  1783 و 
عینم نصح  هیبرحلا و  تامهملل  نزخم  محفلا و  لوانتل  زکرم  هنال  اریتلکنا  دـنع  ردـقت  هیمهأ ال  میظع و  نأش  اذ  ناـک  هیقرـشلا  دـنهلا 
لبج اهنم  و  بذـع ..  ءام  لبجلا  نم  هیلا  يرجی  ضوح  اهیف  هسینک  هیلع  رـصم  ضرأب  هرهاط  لبج  اـهنم  و  هجاـحلا ..  تقو  هیلا  أـجتلی 

وه مامط و  لبج  اهنم  .نیعرف و  یلا  رمحالا  رحبلا  هدنع  مسقنی  يذلا  دمحم  سار  یلا  انیس  لبج  نم  دتمت  لابج  هلـسلس  وه  ءافرطلا و 
دوهیلا و هیلا  جـحی  سلبان  یلع  فرـشم  وه  روطلا و  لبج  اهنم  و  ماـمط ..  اهمـسا  هنیدـم  یلا  بوسنم  تومرـضح  برق  خـماش  لـبج 

هنیدملا هکم و  نیب  جرعلا  لبج  .انیس و  روط  انیس و  لبج  یمسی  هیلع و  قاحسا  حبذب  رمأ  مالسلا  هیلع  میهاربا  نا  نولوقی  هرماسلا و 
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یلع تابن  هیف  تبنی  هناغرف  لبج  و  نانبلا ، رجـش  هیف  لاشوأ و  تاراغم و  فوهک و  هیف  نیرحبلاب  هیامع  لـبج  .ماـشلاب و  لـصتم  وه  و 
فرعت هراغم  اهنم  فوهک  تاراغم و  هیف  ءایبنالا  راثآ  هیف  اولاق  قشمد  هطوغ  یلامـش  نویـساق  لبج  .جوریبلاب و  یمـسی  یمدآلا  هروص 

لبج هنا  برعلا  دـقتعت  تناک  فاق  لبج  .اـعوج و  اـیبن  اهیف 40  تام  لیق  عوجلا  هراغم  یمـست  يرخأ  لیباق و  اهیف  لـتق  مدـلا  هراـغمب 
دالبب لصتم  هنا  اولاق  قبق  لبج  .كانه و  مهانکس  نجلا  ممأ  یـصحت و  ملاوع ال  هءارو  نا  ءارـضخ و  هدجربز  نم  هنا  ایندلاب و  طیحم 

لبج .ماربلا و  ندـعم  هیف  ادـج و  لاع  هکم  برق  وه  قدـقلا و  لبج  .ناریا و  رزخلا و  نیب  زجاـحلا  وه  مورلا و  دـالب  یلا  دـتمم  نـاللا 
نم تاجرد  هینامث  هعبـس و  نیب  هعقاو  هخماش  لابج  هدع  وه  رمقلا و  لبج  .لسعلا و  نم  ریثک  هیف  دنـسلاب  هنیدـم  یلا  بوسنم  نارـصق 

عقوملا اذه  یلع  اوقفتی  مل  نییفارغجلا  نأ  الا  هثیدـحلا  تاطراخلا  بسح  یلع  اذـه  روفراد و  هشبحلا و  یبونج  یلا  یلامـشلا  ضرعلا 
روفاکلا لبج  .هرازف و  نم  هرم  ینب  لبج  انق  لبج  و  نآلا ..  یلا  هلوهجم  هلابج  لیصفت  نأ  امک  رخآ  لحم  یف  هعقوم  لعج  مهضعب  لب 

هیف نامرک  لبج  .روفاکلا و  رجش  تبنی  هب  يرامقلا و  دوعلا  اهیلا  بسنی  یتلا  رامق  اهنم  هریثک  ندم  هبرقب  رحبلا و  یلع  فرـشم  دنهلاب 
یف لحکلا  لبج  .ارجح و  هیف  ءاملا  دقعنی  نیع  هنمض  فهک  هیف  ناسارخ  نم  سوط  برق  ناتسلک  لبج  .بطحلاک و  لعتـشت  روخص 
لبج .رمقلا و  عم  رهـشلا  رخآ  یلا  صقانتی  مث  رهـشلا  فصن  یلا  دـیازتی  دوسأ  لحک  هنم  جرخی  رهـشلا  لوأ  ناـک  اذا  اولاـق  سلدـنألا 

سیطنغملا لبج  .نجلا و  ءانب  نم  امهنا  لیق  امهیلا  لوصولا  نکمی  نیبکوکلاـک ال  لـیللاب  ناـعملی  نارـصق  هیف  ءاعنـص  برق  ناـبکوک 
نم ریثک  رکذ  انلمهأ  دق  اصخلم و  یهتنا  هنم  برقلا  عیطتـست  هددحملا ال  بکارملا  سیطنغملا و  هیف  دـجوی  اولاق  مزلقلا  لحاوس  یلع 

رکذیس وأ  رکذ  هیلا و  تفیضأ  ام  تحت  اهلوخدل  وأ  اهتیمهأ  مدعل  اما  لابجلا 

امهیلی ام  لادلا و  عم  میجلا  باب 

هراشا

______________________________

[ هّدج ]

ضرأب زاجحلا  دالب  نم  هدلب  یه  یناتسبلا * لاق  لصألا و  یف  اهرکذ 
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هجرد و 13 لوط 39  الامش و  هقیقد  هجرد و 28  ضرع 21  یف  ابرغ  هفرـشملا  هکم  نم  الیم  دـعب 65  یلع  رمحألا  رحبلا  یلع  برعلا 
هب مدق و  یلا 17  نم 3  هقمع  هبوعش  هرثکل  لخدملا  هبعـص  اهؤانیم  زاجحلا  رغث  یه  همـسن  فلأ  وحن 30  اهناکس  ددع  اقرـش و  هقیقد 

هفیظن و همظتنم و  همیقتـسم  اهعراوش  باوبأ و  هعـست  اهل  هنیـصح و  جاربا  اهللختی  راوسأ  هنیدـملاب  طیحی  ناجرملا و  ؤلؤللا و  صاـغم 
دجاسم و هدع  یلهأ و  يرکـسع و  یفـشتسم  اهب  تاقبط و  عبرأب  اهـضعب  هثالث و  وأ  نیتقبطی  دـیمرقلا  راجحألاب و  هینبم  هفیرظ  اهتویب 

اههایم كانه و  تطبهأ  اهنأ  نم  برعلا  بهذم  یلع  ءانب  ءاوح  انمأ  ربق  هنا  لاقی  لیوط  سمر  هنمـض  ءانب  راوسالا  جراخ  اهب  عماوج و 
اهنع دعبت  هفیعض  هریغص  نیع  اهراوجب  دجوی  دلصلا و  رجحلا  یف  هروقنم  رابآ  اهب  دجوی  رطملا و  ءام  اهیف  عمجی  جیراهص  نم  هبذعلا 

ءاتـشال و ال هحـصلل  قفاوم  ریغ  يدرف ء  اهؤاوه  امأ  رباکألا  لصانقلا و  ریمآملاک و  دـلبلا  یف  نیزیحتملل  ءاملا  اهنم  بلجتـسی  تاعاس 
بیصت تایمحلا و  اهیف  رثکت  ذئنیح  یلا 132 و  عفتری  دق  مومسلا  هدم  یف  یلا 107 و  نم 76  قبئزلا  هنم  عفرتی  ادـج  راح  وه  افیص و 

دوـنهلا و نم  فـیفل  اهناکـس  همـسن و  فـلا  یلا 150  فـلأ  نم 50  جاـجحلا  نـم  ایونـس  اـهب  رمی  مهلوـص و  نـیح و  نییواـبوروألا 
نم زاجحلا و  برع  نم  مهلـصأ  نیذـلا  یلاهألا  نم  یقابلا  اسنرف و  اریتلکنا و  ایروس و  نم  راـجت  هدـع  ناـنویلا و  ضعب  نییرـصملا و 

نیخدـتلا و تالآ  حبـسلا و  لمع  یف  هراهم  مهل  هینطولا و  لامعألا  نم  اهریغ  هراجتلا و  هدادـحلا و  هطاـیخلا و  هغابـصلا و  مهعئاـنص 
فدص ربنـشلا و  رایخلا  ملـسبلا و  جاعلا و  انـسلا و  غمـصلا و  نبلا و  اهتارداص  نم  ادج و  هعـساوف  اهتراجت  امأ  ناجرملا  یلع  صوغلا 

هتامولعمف همیدقلا  هدج  خیرات  امأ  و  دلجلا ..  فزخلا و  نیکاکسلا و  رمتلا و  ناجرملا و  ماعنلا و  شیر  فحالـسلا و  سورت  ؤلؤللا و 
هنـس 25 ذنم  الا  بکارملل  ازکرم  نکت  مل  اهنا  يزیرقملا  لاق  همیدق و  هنیدـم  عضوم  اهنأ  مهـضعب  لاق  نآلا  یلا  هضماغ  قیقحتلا  یلع 

یف اـم  کلذـل  دهـشی  راـحبلا و  هاـیم  هولعت  تناـک  اـهعقوم  ناروبین  لاـق  هنع و  هّللا  یـضر  ناـمثع  وـه  اهرـصم  نم  لوأ  نا  هیرجه و 
بحاص سرفلا و  هرامع  نم  اهنا  لاقی  همیدـق  هنیدـم  اهنا  هطوطب  نبا  لاق  هیفدـصلا و  هیناجرملا و  عیماجملا  ناـبثکلا و  نم  اـهیحاوض 

لاحلا هقیقحب  ملعأ  هّللا  هعاضقل و  اضرأ  تناک  اهنا  لقن  لصألا 
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امهیلی ام  ءارلا و  عم  میجلا  باب 

هراشا

______________________________

[ رئارج ]

هیهس نب  هاطرا  لاق  هعضوم  یف  ددحملا  حبص  ءاقلت  عضوم  هریرج * عمج  ظفل  یلع  هلمهم  ءار  اهدعب  ءایلا  زومهم  هلوأ  حتفب 

رئارجلاف اهلک  حبص  لابجأف  مهعاطأ  نم  یلع  الا  اجلاع  اومح 

همرلا وذ  لاق  و 

رئارجلاف يوللا  يوزح و  ناموح  هنیب و  ینیب و  جلثلا  هل و  تقرأ 

يرکبلا هلاق 

[ يدرج ]

الامش و هقیقد  هجرد و 25  ضرع 33  ابرغ و  هقیقد  لوط 20  یف  رئازجلا  ءارحص  یف  هنیدم  ءای * هرخآ  هحوتفم  لاد  مث  نوکسف  حتفب 
عماوج و هدع  اهب  باوبأ و  هرـشع  روسلل  لجر و  وحن 400  عست  جاربأ  هعست  هیلع  فرـشم  روس  اهب  طیحی  بارف  ینب  دالب  هبـصق  یه 

اهب هعانصلا  تیزلاب و  اهتراجت  ردان و  اهب  رطملا  هکاوفلا و  عاونأ  اهب  عرزت  رابآلا و  نم  یقست  عرازم  نیتاسب و  اهلوح  دوهیلل و  هسینک 
اباب خیشب  فرعی  ینید  سیئر  رظن  تحت  مکحلا  عطقی  میعز  اوضع و  رشع  ینثاب  همئاق  اهتموکح  هلیلق و 

امهیلی ام  يازلا و  عم  میجلا  باب 

[ رئازج ]

هیرجه هنس 1247  مث  لا  هرادا و  تحت  هینامثع  هلایا  اقباس  تناک  هیلامـشلا  هیقیرفأ  نم  مسق  یه  یناتسبلا 5  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
اهرثکأ هریبکلا و  ءارحـصلا  ابونج  شکارم و  ابرغ  سنوت و  اقرـش  طسوتملا و  رحبلا  الامـش  اهدـحی  هیجراخلا  اسنرف  كالمأب  تقحلأ 

فلش يداو  رهن  اهراهنأ  مهأ  یقرـشلا و  لوطلا  نم  یبرغلا و 9  لوطلا  نم  هجرد  یلامشلا و 2  ضرعلا  نم  هجرد  نیب 32 و 37  عقاو 
ءارحـصلا ههج  نم  مومـسلا  حیر  بوبه  تاقوأ  یف  الا  جعزم  ریغ  راح  اهؤاوه  طسوتملا و  رحبلا  یف  بصی  وه  لیم و  وحن 200  هلوط 

اما هیلمر  هلحقم و  یـضارألا  ءارحـصلا  دودـح  یف  هیماـج و  ـالا  تاـهجلا  یف  ـالا  یحـص  وه  هجرد 110 و  یلا  لـصی  رتمومرتلا  ناـف 
اهناف هیلبجلا  تاعطاقملا  نیب  یضارألا 
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درولا و اصوصخ  روهزلا  عاونأ  هیرادـملا و  هیجنرفالا و  راـمثلا  بوبحلا و  عاونأ  اهتالـصاح  نم  رهنـألا و  راوج  یف  اـصوصخ  هبـصخ 
عاونألا نسحأ  نم  اهلامج  هریبک و  اهریمح  هدوجلا و  هیاغ  یف  اهلیخ  اهب و  هدوجوم  هیلـصألا  تاناویحلا  عاونأ  بلغأ  رکـسلا و  بصق 

هنیطـسق و مث  سفنالا  نم  افلأ  وحن 50  اهناکـس  ددـع  اهتدـعاق و  یه  رئازجلا و  هنیدـم  اهتدـم  مظعأ  هیربلا و  تاناویحلا  بلغأ  اهب  و 
هبیرق هبـصخ  ضارأ  یف  هعقاوف  رداقلا  دبع  ریمالا  نطوم  تناک  یتلا  ناسملت  امأ  افلأ و  اهناکس 34  نارهو و  مث  افلأ  وحن 35  اهناکس 

تانویلم ثالث  وحن  نینطوتسملا  نیینطولا و  نم  رئازجلا  ناکس  ددع  بارخلا و  هجرد  یف  یه  شکارم و  مخت  نم 

امهیلی ام  ماللا و  عم  میجلا  باب 

هراشا

______________________________

[ دابا لالج  ]

لباک رهن  برقب  قرشلا  یلا  لباک  نم  الیم  دعب 75  یلع  اهمساب  هیالو  هدعاق  ناتـسناغفأ  دالب  نم  هدلب  هلمهم * لاد  هرخآ  میجلا  حتفب 
دلبلل هرواجملا  لابجلا  یلاـهأ  هیلا  يوأـی  ریبک  قوس  اـهب  همهم و  اـهتراجت  نأ  ـالا  ءاـنبلا  همظتنم  ریغ  یه  وحن 5000 و  اهناکـس  ددع 

دعب یلع  دـنمله  رهن  بصم  نم  برقلاب  هعقاو  ناتـسجس  هبـصق  یه  ناتـسناغفاب  يرخأ  هدـلب  مسا  اضیأ  دابا  لالج  و  اضرعم ..  ریـصیف 
وه ریمأ  ماقم  اهب  رجآلاب و  هرثکأ  دـیج  ءاـنب  تاذ  یه  سفن و  فلأ  وحن 15  اهناکـس  ددع  یبرغلا  بونجلا  یلا  راهدنق  نم  الیم   240

ناتسجس کلم 

امهیلی ام  نونلا و  عم  میجلا  باب 

[ اونج ]

نم هیلاخ  همسن  فلأ  اهناکس 717  ددع  و  اعبرم ..  الیم  اهتحاسم 1588  ایلاطیا  هکلمم  نم  هیبرغ  هیلامـش  هیالو  نونلا * میجلا و  حتفب 
یلاهأ لاغـشأ  مهأ  رامثالا و  عاونأ  نوتیزلا و  مورکلاب و  هءولمم  اهلالت  نأ  الا  هعارزلا  یف  همهم  ریغ  تناک  اذل  هیوتـسملا و  یـضارألا 
هیالولا هبـصق  اـضیأ * اونج  يرجحلا و  محفلا  ایـسینغملا و  صاـصرلا و  ساـحنلا و  هضفلا و  نداـعملا  نم  اـهب  لـحنلا و  هیبرت  لاـبجلا 

هقیقد هجرد و 24  ضرع 44  یف  هروکذملا 
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اهب تاقبط و  تس  اهتویب  رثکأ  فعاضم و  روسب  هطاحم  یه  افلأ و  وحن 135  اهناکس  ددع  و  هقیقد ..  تاجرد و 54  لوط 8  الامش و 
نیانج تاهزتنم و  روصق و  هلیمج و  هینبأ  هدع 

امهیلی ام  واولا و  عم  میجلا  باب 

هراشا

______________________________

[ فوج ]

یلامشلا و 39 و 40 ضرعلا  نم  هجرد  نیب 29 و 30  برعلا  دالب  یف  رمش  لبج  هنطلس  نم  هیالو  وه  یناتسبلا  لاق  فنـصملا و  هرکذ 
اقباس تناک  يرق  نم 8  هفلؤم  یه  همـسن و  فـلأ  وحن 50  اهناکـس  ددـع  عبرم و  لیم  وحن 700  اـهتحاسم  یقرـشلا  لوطلا  نم  هجرد 

بنعلا نیتلا و  شمشملا و  نقاردلا و  لخنلا و  اهراجشأ  مهأ  راجشالا و  هریثک  هباصخ  تاذ  یه  هلصتم و  نآلا  تراص  دق  هلـصفنم و 
رامعالا لاوط  طاشن  باحـصأ  ءادـشأ  ماسجالا  ولدـتعم  تاماقلا  لاوط  اهیلاهأ  هیراج و  عیبانیب  یقـست  لوقبلا  بوبحلا و  عاونأ  اـهب  و 
تاعزانم هیف  ترج  مهطوقـس و  دـنع  لقتـسا  مث  یـضاملا  نرقلا  رخاوأ  برقب  نییباهولل  اعـضاخ  فوجلا  ناک  دـق  ءامرک و  ناـعجش 

کلذ نم  رمش و  لبج  هنطلـس  نم  هیالو  لعج  مث  هلاحلا  هذه  یلع  هدماوقب  هیزجلا و  هیلع  اوبرـض  هل و  نورواجملا  ودبلا  هرهقف  هیلهأ 
مدقتلا یف  ذخأ 

امهیلی ام  ءایلا و  عم  میجلا  باب 

[ نوحیج ]

لابج یف  ناتسکرت  هینیصلا و  رتتلا  نیب  روک  یتخب  نم  هجرخم  هیبرغلا  ایسآ  رهنأ  نم  میظع  رهن  وه  یناتـسبلا * لاق  فنـصملا و  هرکذ 
یف بصی  يراـخب و  اوـیخ و  یف  اراـم  رثکـالا  یلع  هیبرغلا  ههجلا  یلا  يرجی  وـه  رحبلا و  حطـس  قوـف  مدـق  وحن 15600  یلع  روـلبلا 

وحن 3200 هضرع  مظعم  هیقرشلا و  هیلامشلا  ناتـسناغفأ  هیقرـشلا و  يراخب  یقـسی  لیم و  نیب 1200 و 1300  هلوـط  لاروأ و  تاریحب 
رهنلا اذهل  كامـسالا و  عاونأ  نم  ریثک  هیف  یـضارالا و  یقـسل  عرت  هدع  سورلا  هنم  قش  دـق  تاماق و  سمخ  نع  دـیزی  هقمع  مدـق و 

همهم ثداوحل  الحم  هیداو  ناک  هئطاوش و  یلا  ارارم  هب  تءاج  هیقرشلا  ردنکسالا  تاحوتف  ناف  یسایسلا  خیراتلا  یف  هیمهأ 
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______________________________

[ نالیج ]

اهدحی سراف  دالب  نم  هیبرغ  هیلامش  هیالو  یه  ملیدلا و  دالب  اضیأ  اهل  لاقی  و  اضیأ * یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  هرکذ  میجلا  رـسکب 
الامـش ناردنزام و  قرـشب  ابونج  مجعلا و  قارع  ناجیبرذا و  نیب  اهنیب و  هلـصافلا  زربلا  هلـسلس  برغی  ابونج  هیـسورلا و  سیلات  الامش 

نییالم و هثالث  وحن  اهناکـس  ددع  اهضرع 80 و  ارتمولیک و  یقرشلا 270  یبونجلا  یلا  یبرغلا  لامـشلا  نم  اهلوط  نیوزق  رحب  قرـشب 
تشر اهندم  مهأ  تاباغلا و  هریثک  هبصخ  اهیضارأ  افیـص و  یحاونلا  ضعب  یف  الا  یحـص  دیج  اهؤاوه  سراف  تایالو  لمجأ  نم  یه 

مث بسامامهط  هاشلا  دی  یلع  هیرجه  هنس 1136  ایسور  هزوح  یف  نالیج  تلخد  دق  رئارحلا و  یف  هعـساو  هراجت  اهل  اهتبـصق و  یه  و 
نویملیدلا هیوب  لآ  جرخ  اهنم  هنس 1140 و  سراف  یلا  یلاعلا  بابلا  اهداعأ  هنس و  دعب  یلاعلا  بابلل  ایسور  اهنع  تلخت 

امهیلی ام  فلالا و  عم  ءاحلا  باب 

[ مراح ]

اهیف سفن و  فلأ  وحن  اهناکس  ددع  مراح  هنیدم  هزکرم  بلح  ءاول  یف  ءاضق  وه * اضیأ  یناتسبلا  لاق  لصالا و  یف  هرکذ  ءارلا  رـسکب 
نم اـفلأ  وـحن 25  اهناکـس  هیرق  اـهارق 63  ددـع  غبتلا و  هدوجب  هروهـشملا  اـشیراب  هیریدـم  ءاـضقلا  اذـه  یحاوـن  نم  ریهـش و  نصح 

بحاص سنربلا  دیب  مراح  تناک  هیرجه  هنس 546  یف  کلذ و  ریغ  نطقلا و  رامثلا و  غبتلا و  بوبحلا و  اهتالوصحم  نم  نیملـسملا و 
دق جـنرفالا  تناک  هرـصحف و  رخآ  نصح  یلا  لـحر  مث  اـهبهن  اهنـصح و  برخ  یکنز و  نب  دومحم  نیدـلا  رون  اهرـصاحف  هیکاـطنا 

روهمج جنرفالا  نم  رـسأ  روکذملا و  سنربلا  لتق  جـنرفالا و  یلع  هدـعب  هرئادـلا  تناک  ادـیدش  الاتق  ناقیرفلا  لتتقاف  كانه  تعمجت 
فالآ وحن 10  جنرفالا  نم  لتق  هعینملا و  اهتعلق  حتف  قباسلا و  سنربلا  نبا  اهب  ناک  اضیأ و  نیدلا  رون  اهرصاح  هنس 559  یف  مث  ریبک 

نیرفاـظ نیمناـغ  بـلح  یلا  اوـعجر  نیریثـک و  اـهنم  اوـلتق  اـهوبهنف و  اـهلامعأ  یف  هرکاـسع  ترـشتنا  مهداوـق و  مهءاربـک و  رـسأ  و 
دعـسل اهعطقأ  نیدلا و  رون  نب  حلاصلا  کلملا  اهذخأ  هدـعب  مث  هیادـلا  نب  رکب  یبأ  نیدـلا  دـجم  هعیـضرل  نیدـلا  دـجم  اهعطقأر ؟؟؟

مث هتلود  ریدم  نیدلا 
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دعب یبویالا  نیدلا  حالص  اهدصق  هنس 579  یف  مث  کخرس  همسا  هیبال  ناک  اکولمم  هلدب  حلاصلا  کلملا  بانتساف  نیدلا  دعـس  لتق 
هوملـس یلاهالا و  هیلع  ضبقف  اهمیلـست  نم  روکذـملا  كولمملا  عنتماـف  اهمیلـست  هنم  بلط  روکذـملا و  كولمملا  اـهب  بلح و  حـتف 
لامعأ نم  اهریغ  عم  رهاظلا  کلملا  هدلول  تراص  نیدلا  حالص  تام  امل  هصاوخ و  ضعب  اهب  بترف  هعلقلا  هوملـس  نیدلا و  حالـصل 

بلح

امهیلی ام  ءابلا و  عم  ءاحلا  باب 

هراشا

______________________________

[ نوربح ]

بونجلا یلا  سدقلا  نم  الیم  دعب 18  یلع  نیطـسلف  نم  هنیدم  لیلخلاب  نآلا  هفورعملا  یه  هریغ  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ  ءاحلا  حـتفب 
یلع يوتحی  هنا  لاقی  عماج  اـهنم  یبونجلا  مسقلا  یف  دوهیلا و  نم  هلئاـع  وحن 50  نوملسم و  مهرثکأ  همـسن  وحن 1000  اهناکس  ددع 

یبویالا و نیدلا  حالص  اهیلع  یلوتسا  هنس 583  یف  مالسلا و  مهیلع  مهتاجوز  بوقعی و  قاحسا و  میهاربا و  روبق  عم  هلیفکملا  هراغم 
هونع اهحتف  يرصملا و  اشاب  میهاربا  عفادملا  اهیلع  قلطأ  هنس 1250  یف 

[ هشبح ]

الامـش اهدـحی  رمحالا  رحبلا  نم  یبرغلا  بونجلا  یلا  هعقاو  هیلامـشلا  هیقیرفا  یف  هکلمم  یه * اـضیأ  هریغ  لاـق  لـصالا و  یف  اـهرکذ 
لاموسلا و دالب  يزیلجنالا و  هیقیرفا  قرش  ابونج  یلاغندلا و  دالب  لاموصلا و  اقرـش  هیلاطیالا و  هریترا  هرمعتـسم  يرـصملا و  نادوسلا 

هجرد لوط 34  نم  الامش و  هقیقد  هجرد و 40  یلا 16  هقیقد  نیعبرأ  تاجرد و  عبـس  ضرع  نم  دتمت  یه  روکذملا و  نادوسلا  ابرغ 
فلأ وحن 500  اهتحاسم  ابیرقت و  کلذک  اهـضرع  لیم و  نم 600  رثکأ  اهلوط  مظعم  اقرـش و  هقیقد  هجرد و 20  یلا 43  هقیقد  و 20 

كولسلا و هبعص  ادج و  هرع  ایقیرفا و  لابج  نع  هلـصفنم  اهلابج  هیلاعلا و  باضهلا  هقهاشلا و  لابجلا  هریثک  یه  و  ابیرقت ..  عبرم  لیم 
رهن یف  نابصی  امه  هیلامشلا و  هشبحلا  لابج  نم  رداصلا  هربطعلا  رهن  هعبمد و  هریحب  نم  رداصلا  قرزالا  رهنلا  اهرهـشأ  رهنأ  هلمج  اهب 

هدع اضیأ  اهب  رمادلا و  هنیدم  دنع  یناثلا  موطرخلا و  برق  لوالا  لینلا 
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اهزکرم و بسح  هفلتخم  اهلوصف  دـیج و  یحـص  لدـتعم  اهؤاوه  نیقباـسلا و  نیرهنلا  یف  اـهعیمج  بصی  هریغـص  لوادـج  تاریهن و 
اهراهنأ بلغأ  فافـض  یلع  هرثکب  دجوی  يذلا  بهذـلا  اصوصخ  نداعملاب  هینغ  یه  و  اهئاتـش ..  مایأ  یف  هربزغ ؟؟؟ راطمأ  اهب  لطهت 

طاطحنالا هیاغ  یف  اهتعارز  نکل  هباصخلا و  هیاـغ  یف  اهـضرأ  دوراـبلا و  حـلم  حـلملا و  تیربکلا و  يرجحلا و  محفلا  دـیدحلا و  مث 
اهتاـباغ هکاوفلا و  عاونأ  اـهب  عرزت  یکمانـسلا و  نطقلا و  نبلا و  بوـبحلا و  عاوـنأ  اهلـصاوح  مظعم  هعنـصلا و  هذـهب  اـهیلاهأ  لـهجل 

یف ریبک  ءانتعا  یلاهالل  هریثک و  اـهتاناویح  لدنـصلا و  سونبـالا و  بشخ  اـصوصخ  تاـتابنلا  عاونأ  راجـشالا و  یعارملاـب و  هرومعم 
ضعب اهلخد  اثیدـح  اهنا  الا  اهتعارزک  هطحنم  اهتعانـص  و  هرفاو ..  تایمک  جراـخلل  اـهنم  ردـصی  زعاـملا و  منغلا و  اـصوصخ  اـهتیبرت 

امهجـسن و نطقلا و  فوصلا و  لزغ  سورتلا و  عوردـلا و  لمعل  رحبلا  سرف  دـلج  اصوصخ  دولجلا و  غبد  اهمهأ  هیعانـصلا و  تالآلا 
بهذلا و ماعنلا و  شیر  جاعلا و  منغلا و  اهنم  ردصی  همولعم و  تاقوأ  یف  هصوصخم  قاوسأ  یف  ماقت  اهلهأ  يدایأب  هیلخادـلا  اهتراجت 

اهقرط امأ  .هلوهجم و  اهتمیق  تناک  اهتراجت  ماظتنا  مدعل  هحلسالا و  اصوصخ  هیوابوروأ  تاعونـصم  هلمج  اهیلا  دری  رویطلا و  نابللا و 
وه اباب و  سیدـق  یلا  اهنم  ررم و  یلا  یتوبیج  نم  هیدـیدح  هکـس  دـم  یف  اوعرـش  دـق  هیفارغلتلا و  قرطلا  نم  لیلق  اـهب  ادـج و  هرعوف 

نوغلبی مهنا  نظلا  یلع  قیقحتلا و  هجو  یلع  مولعم  ریغف  اهناکـس  ددـع  امأ  اباب ..  سیدـق  یلا  ررم  نم  نوفیلت  طخ  اهب  مامتلل و  زهاـنم 
مهبأد شحوـتلا  لـهجلا و  هطاـسبلا و  هیاـغ  یف  مه  نییلـصالا و  هکلمملا  ناـکم  نییبویتیـالا  لـسن  نم  مهبلغأ  رثکاـف  نییـالم  هیناـمث 
مسرت فرح  نم 400  رثکأ  نم  هبکرم  هباتکلا  هرسع  ادج و  هبعص  یه  هیـشبحلا و  مهتغل  هریثک و  هبیرغ  ممأ  مهنیب  وزغلا و  بورحلا و 

هغل لحزلا و  هغل  یه  هیلاموسلا و  هلوادتملا و  یه  هیراهمالا و  هغللا  اهرهشأ  هفلتخم  تاجهلب  هریثک  عاونأ  یه  نیمیلا و  یلا  راسیلا  نم 
ذوثرالا هیحیـسملا  یه  هبلاغلا  اهتناید  و  دودحلا ..  نم  هبیرقلا  دالبلا  هغل  یه  هیبرعلا و  هغللا  میدـقلا و  یمـسرلا  ناسللا  یه  یتلازیج و 

راهنالا و دابع  راجشالا و  دابع  دوهیلا و  نیملسملا و  نم  ریثک  مهنم  دجوی  هینثو و  هیدوهی و  دئاقع  ضعبب  هجوزمم  اهنا  الا  هبـسک ؟؟؟
نم اـهیلع  سیل  هلوهجم و  اـهتیلام  و  مهبلغأ ..  راـکفأ  یلع  هدـئاس  تاـفارخلا  رداـن و  مهنم  يراـقلا ء  اـمامت و  هدوقفمف  اـهفراعم  اـمأ 

ئش نویدلا 
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هدـع تبلجتـسا  ثیدـحلا و  يرکـسعلا  ماظتنالا  اهلخد  بیرق  دـهع  نم  الـصأ و  برحلا  نونفب  هل  هربخ  ایجمه ال  اهـشیج  ناک  دـق  و 
نا ردقت  نآلا  اهنا  هریخالا  تاریرقتلا  نم  ذخؤی  ام  یلع  هثیدحلا و  هیبرحلا  نونفلا  یلع  اهـشیج  بیردتل  نییواسنرف  نییـسور و  طابض 

 .. ددعلا اذه  هفعاضم  اهنکمی  هجاحلا  دنع  اهنا  ماتلا و  حالسلاب  يرکسع  فلأ  شیجت 200 

برحلا و تقو  یف  الا  ذوفن  اهروطاربمال  سیل  كولملا و  کلم  يأ  یشاجنلاب  اهکلم  بقلی  هقلطم  هیدادبتسا  هیروطاربمأ  اهتموکح  و 
لالقتـسالا یلع  هتراما  یف  زئاح  مهنم  لک  اـسیئر  مه 23  هکلمملا و  ءاسؤر  هطلـس  تحتف  هیلخادـلا  دالبلا  هرادا  امأ  همهملا  لـئاسملا 

یلع مهدـنع  تابوقعلاف  هیـشحولا  هبارغلا  هیاغ  یف  مهماکحأ  زرط  يرقلا و  ماکح  مث  زکارملا  رومأم و  ءاسؤرلا  هبتر  تحت  يرادالا و 
ملسیف لتقلا  هیانج  امأ  فارطالا  رتب  عطقلاب و  هجولا  هیوشت  نذالا و  ملص  مث  فنالا  عدج  مث  طایسلاب  برـضلا  اهلوأ  هفلتخم  تاجرد 

هتاریخ و هتعاجـش و  یف  ریهـش  وه  کیلیتم و  یـشاجنلا  اهکلم  هیدـفلاب و  مهیـضاری  وأ  مهـسفنأب  هوصاقیل  لوتقملا  هثرول  لتاقلا  اـهیف 
هسمالم عنم  یسایسلا و  اهلالقتـسا  یلع  هظفاحملا  یه  اهتـسایس  هشطب و  هوق  هتلاسب و  یلع  ناهربلا  یف  هیفاک  ایلاطیا  عم  هریخالا  هبرح 

امهتـسایسب و تدشرتسا  امهحئاصن و  یلع  تلوع  اسنرف و  ایـسورل و  تبذجتا  هریخالا  مایالا  یف  هفاک و  لودلا  هملاسم  اهل و  بیرغلا 
یف هیندـملا  نؤش  رـشنل  نییواسنرفلل  تازایتما  هلمجب  تحمـس  هیراجت و  تادـهاعم  امهعم  تدـقع  هیدولا و  قئالعلا  امهعم  تمکحأ 

و كاکفنالا ..  بیرق  سیل  امهعم  هطخلا  هذهل  اهمازتلا  نا  نونظملا  اهشیج و  میظنتل  نیقیرفلا  لبق  نم  طابض  هدع  تبلجتسا  اهدالب و 
.هینطقلا هشمقالا  عنصت  اهب  فالآ و  هینامث  وحن  اهناکس  هودع و  اهتمصاع  هیلامشلا و  ههجلا  یف  هرغیتلا  .هریبک  ماسقأ  هثالث  مسقنت  یه 

.رادنغ اهتمصاع  طسولا و  یف  هراهما  و 

هسدقملا و ساجالا  هنیدم  یه  موسکا و  هنیدـم  مث  .یـشاجنلا  هماقا  لحم  هشبحلا و  همـصاع  یه  اباب و  سیدـقلا  هنیدـم  اهیف  واوش  و 
نا میدقلا  اهخیرات  نم  مولعم  وه  ام  هیاغ  و  دالبلل ..  همـصاع  مدقأ  یه  افلأ و  اهناکس 12  رادنوغ و  .روطاربمالل و  حیوتتلا ؟؟؟ لحم 

خیراتلا کلذ  ذنم  تناک  دالیملل و  عبارلا  نرقلا  یف  هیحیسملا  یلا  اهنم  تلقتنا  مث  رـصعالا  کلت  یف  هیدوهیلاب  نینیدتم  اوناک  اهیلاهأ 
روطاربمالا نمز  یلا  کلذک  لزت  مل  هلقتسم و  تارامأ  هدع  یلا  همسقنم 
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ثیح هنـس 1285 و  زیلکنالا  روکذـملا  روطاربمالا  براح  دـق  هدـحاو و  هطلـس  تحت  اهلک  تعمتجا  تقولا  کلذ  نم  سورـضوات و 
براـح دـق  هتعاجـشب و  رهتـشا  يذـلا  اـنحوی  روطاربمـالا  هفلخ  و  هسقی ؟؟؟ رحن  رـسالا  تحت  هعوـقو  نم  اـفوخف  هـیلع  رئادـلا  تناـک 

دعب هنـس 1307 و  کیلینم  روطاربمالا  هدعب  یلوت  مث  هشیج  مزهنا  لتق و  اریخأ  هنکل  رارم و  هدـع  مهیلع  زاف  نیینادوسلا و  شیواردـلا 
اهریغ و قداـنبلا و  نم  هیدـه  هیلا  تدـهأ  هشبحلا و  یلع  هتیکلمب  تفرتعا  دادولا و  قئـالع  هعم  تمکحأ  اـیلاطیا و  هیلع  تلبقأ  هتیلوت 

فرحف هیلودـلا  تارباـخملا  یف  هیلع  داـمتعالا  ناـکما  اـیلاطی  ـال  هفلاـحملا  نم  هدـصق  نا  اـهدونب  نمـض  نـم  هدـهاعم  هـعم  تدـقع 
نا یلا  فالخلا  دتشا  مهنیب و  هنیب و  قاقشلا  عقو  یشاجنلا و  کلذ  ضتری  ملف  موزل  هملکب  ناکما  هملک  اولدبتسا  کلذ و  نویلاطیالا 

فرـشل هنیهم  هروـصب  حلـصلا  مت  مهیلع و  هرئادـلا  تراـص  اریخأ  نییلاـطیالل و  ءادـتبا  زوـفلا  ناـک  نیقیرفلا و  نـیب  لاـتقلا  کبتـشا 
لودلا عیمج  نیب  رکذی  ماقم  اهل  راص  ماتلا و  اهلالقتسا  هشبحلا  تزاح  نییلاطیالا و 

______________________________

[ زاجح ]

هیدابلا و الامـش  اهدـحی  رمحالا  رحبلا  لحاس  یلع  برعلا  دالب  یف  هینامثعلا  تاـیالولا  نم  هیـالو  وه * هریغ  لاـق  لـصالا و  یف  هرکذ 
ددع عبرم و  لیم  اهتحاسم 96500  هبقعلا ..  جیلخب  فرعی  هنم  عرف  رمحالا و  رحبلا  ابرغ  نمیلا و  ابونج  رمـش و  دـجن و  هیدابلا و  اقرش 

اهتیدوأ یقست  رابآ  لوادج و  نویع و  هدع  اهب  ادج و  راح  اهؤاوه  ءادرج و  هلحاق  اهیضارأ  سفنالا و  نم  تانویلم  عبرأ  وحن  اهناکس 
هبعک اهب  یتلا  هفرـشملا  هکم  اهردـنب  تاورـضخلا و  عاونأ  نامرلا و  زوملا و  خـیطبلا و  شمـشملا و  خوخلا و  اهب  عرزی  یتلا  هبـصخلا 

هیمالـسالا و راطقالا  رئاس  نم  ربکالا  جـحلا  عرهی  اهیلا  ملـس و  هیلع و  هّللا  یلـص  هتثعب  نینوکلا و  دیـس  هدـالو  تناـک  اـهب  مالـسالا و 
هنس 622 لوالا  عیبر  نینثالا 13  موی  ملس  هیلع و  هّللا  یلص  هترجه  تناک  اهیلا  هرونملا و  هنیدملا  اهندم  رهشأ  افلأ و  وحن 70  اهناکس 

 .. همسن فلأ  وحن 25  اهناکس  هرجهلل و  هنس 11  لوالا  عیبر  نینثالا 12  موی  ملس  هیلع و  هّللا  یلص  هتافو  تناک  لقتنا و  اهب  هیدالیم و 
هکاوفلا نم  ریثک  اـهب  جورملا و  نیتاـسبلا و  ریثـک  هدـج  هکم و  یلاـهأل  فیـصملا  وه  زاـجحلاب و  ناـکم  دربأ  وه  فئاـطلا و  اـهنم  و 

عبنی اهنم  و  اهیلع ..  مالکلا  مدقت  دق  دج و  اهنم  و  رخأ ..  تاهج  یف  ریظنلا  میدعلا  نامرلا  اصوصخ 
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رملا و مسلبلا و  اهنم  جرخی  دایجلا و  اهلیخب  هروهـشم  زاـجحلا  دـالب  هرونملا و  هنیدـملل  هل و  ءاـنیم  زاـجحلا و  لامـش  یف  هعقاو  یه  و 
نییرـصملا هبراغملا و  ماوشلا و  نادوسلا و  شابحالا  كارتالا و  ودبلاک و  یتش  عاونأ  نم  فیفل  اهلهأ  کلذ و  ریغ  انـسلا و  روخبلا و 

لوأ نییطبنلا و  نیینایدـملا و  نییمودـالا و  هقلاـمعلا و  نکـسم  امیدـق  تناـک  نییقارعلا و  مـجعلا و  هیراـخبلا و  هواـجلا و  دوـنهلا و  و 
دبع نب  ورمع  مث  ضاـضم  هنبا  مث  حیـسملا  دـبع  هنبا  مث  هنبا  هلیفت  مث  نادـملا  دـبع  مث  مشرج  مث  لـیلای  دـبع  هنبا  مث  مـهرج  اـهکولم 

برعلا مهرج  ضارقناب  تضرقنا  زاجحلا و  کلم  لیعامـسا و  لخد  همایأ  یف  رغـصالا و  ضاـضم  مث  ثراـحلا  نب  رـشب  مث  ثراـحلا 
اهوکلم رضیخالا و  ونب  زاجحلاب  رهظ  هیرجه  هنس 251  یف  مث  برعلا  مهأ  مه  نیذل  هیرعتسملا  برعلا  لیعامسا  دلوب  تماق  ءابرعلا و 

مث نالجع  ونب  مث  هنیدملا  هکم و  ءارمأ  مهنم  نیذلا  هداتق  ونب  اهیلع  بلغ  مث  مشاوهلا  اهکلم  مث  هطمارقلا  اهیلع  بلغت  هنس 217  یف  مث 
هنیدملا هکم و  یف  رکذیس  ام  رخآ  یلا  مث  و 

امهیلی ام  لادلا و  عم  ءاحلا  باب 

هراشا

______________________________

]؟؟؟ دح ]

هرداون یف  یبارعالا  نبا  دشنأ  فورعم و  ءام  هیناث * دیدشت  هلوأ و  مضب 

تلع دح و  ءام  نم  تلهن  دقلهریثک  یحاقل  تناک  اهنأ  ولف 

يرکبلا هلاق 

امهیلی ام  داضلا و  عم  ءاحلا  باب 

[ تومرضح ]

هجرد اـهلوط 71  هجرد و  اهـضرع 12  نامع  رحب  یطاـش ء  یلع  هعقاو  برعلا  ضرأ  یف  دـالب  یه * هریغ  لاـق  لـصألا و  یف  اـهرکذ 
الامش اهدحی  تاریخلا  هباصخلا و  هلیلق  نامع  رحب  ئطاش  یلع  دالب  یه  اهب و  لزن  نم  لوأ  هنال  ناطحف  نبا  تومرضح  مساب  تیمس 

نمیلا هیالو  ابرغ  طقسم و  هنطلس  اقرش  نامع و  رحب  ابونج  فاقحألا و  ءارحص 
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اهریغ یف  هلحاق  تاهجلا  ضعب  یف  هبصخ  اهیضارأ  هقیقد و  هجرد و 30  یلا 56  نم 45  یقرشلا  لامشلا  یلا  دتمی  یلحاسلا  اهطخ  و 
لینلا و نم  لـیلق  یبرعلا و  غمـصلا  رملا و  ناـبللا و  هطنحلا و  رمتلا و  اهتالـصاح  مهأ  فجی و  اـم  اریثک  ریغـص  رهن  يوس  اـهب  سیل  و 
برعلا و دالب  نم  اهریغب  ام  هیلهألا  تاناویحلا  نم  اهب  هدرغملا و  رویطلا  نالزغلا و  يوس  هیدیـصلا  تاـناویحلا  نم  اـهب  سیل  لوقبلا و 
هیتاـبنلا و لیـصاحملا  یف  نمیلا  دـنهلا و  عم  هراـجت  اـهل  ـالکملا و  هیلحاـسلا  اـهدالب  مهأ  ناکـسلا و  ددـع  هحاـسملا و  هلوـهجم  یه 

قازترالا بسکتلا و  دـصقل  رفـسلاب  نوعلوم  اهلهأ  اهریغ و  نیرجهلا و  نودیـص و  میرت و  مث  مابـش  هیلخادـلا  اهدالب  مهأ  هیناویحلا و 
اهمکحی دنهلا و  یف  اذک  هرطموس و  هواج و  یف  فولألا  مهنم  دجتف  یصقالا  قرـشلا  یف  اصوصخ  تاهجلا  بلغأ  یف  نورـشتنم  مهف 
مهـضعب نیب  همئادلا  بورحلا  هرثک  ببـسب  اریتلکنا  نم  هیامح  عون  ذخأ  هبیرق  هدم  نم  الکملا  ریمأ  نأ  الا  نولقتـسم  برعلا  نم  ءارمأ 

ضعبلا

امهیلی ام  ماللا و  عم  ءاحلا  باب 

هراشا

______________________________

[ بلح ]

نم یماشلا  میلقالا  یف  هربتعم  هلیلج  همیدق  هیالو  یه  هریغ * اضیأ و  یناتسبلا  لاق  بنطأ و  اهیلع و  مالکلا  عسوأ  لصالا و  یف  اهرکذ 
مایأ یلا  اهمسا  اذه  یقب  ایریب و  سقولس  هدعب  اهامـس  سومیلطب و  کلذب  اهامـس  نوبیلاخ  میدقلا  اهمـسا  ایـسآب و  هیلعلا  هلودلا  دالب 
اتیالو اقرش  ساویس و  زیزعلا و  هرومعم  اتیالو  الامش  اهدحی  بلح ..  یلا  هوفرح  مث  نوبیلاخ  یلـصالا  اهمـسا  یلا  اهودر  مه  برعلا و 

اهناکس ددع  عبرم و  لیم  اهتحاسم 400300  و  هنطأ ..  هیالو  طسوتملا و  ضیبالا  رحبلا  ابرغ  ماشلا و  هیالو  ابونج  روزلا و  رکب و  راـید 
هریثک هبذـع  عیبانی  هدـع  اهرهنأ  ادـع  اهب  هایملا  هریثک  یه  هدوجلا و  هیاغ  یف  اهتبرت  هباصخلا و  هیاغ  یف  اهیـضارأ  عبر و  نویلم و  وحن 

زرألا و نطقلا و  ایبوللا و  صمحلا و  سدعلا و  هرذلا و  ریعـشلا و  هطنحلا و  هیعارزلا  اهلـصاوح  نم  هعارزلا  هعـساو  جورملا  قئادحلا و 
نومیللا اهرامث  نم  ناخدلا و  نوتیزلا و  رکسلا و  بصق  هیماشلا و  هرذلا  ممسلا و  ناتکلا و 
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ایـصارقلا و صاجآلا و  خوخلا و  نقاردـلا و  شمـشملا و  هب و  تدرفت  يذـلا  قتـسفلا  زوللا و  زوجلا و  نیتلا و  بنعلا و  ناـقتربلا و  و 
ناجنذابلا رـضخلا  عاونأ  نم  اهب  کلذ و  ریغ  کلچلا و  توتلا و  كرتاجلا و  نامرلا و  لجرفـسلا و  هنـشولا و  زرکلا و  حافتلا و  عاونأ 

قلسلا تفللا و  طیبنرقلا و  بنرکلا و  رزجلا و  هیبوللا و  هیلوصافلا و  اسوکلا و  یحالـسلا و  عرقلا  یمورلا و  عرقلا  رمحالا و  دوسالا و 
کلذ و ریغ  ءاثقلا و  روجعلا و  رایخلا و  رفـصالا و  خیطبلا  رـضخألا و  خیطبلا  لوفلا و  هیمابلا و  ءابدـنهلا و  فوشرخلا و  ختابـسلا و  و 

یبأ هطقن  یف  يرجحلا  محفلا  اهیحاوض و  یف  رفـصالا  ماخرلا  ساحنلاف و  نداعملا  فانـصأ  عیمج  اهب  هیلهالا و  تاناویحلا  هریثک  یه 
هیندعم عیبانی  هلمج  اهب  هنیدـملا و  یلامـش  یف  ایتشقرملا  شعرم و  یف  دـیدحلا  هضفلا و  هنوردنکـسا و  یحاوض  یف  لورتبلا  ضایف و 

هیدلجلا و ضارمألا  ءافش  یف  هروهشم  تیربکلا و  اهمظعم  نداعم  هدع  یلع  هیوتحم  هراح  یه  قمعلا و  مامح  اهرهـشأ  هدراب  هراح و 
ءافش یف  هبرجم  یه  دیدحلا و  اهرثکأ  نداعم  هعبس  وحن  یلع  هلمتشم  اضیأ  هراح  یه  یـسیع و  خیـشلا  مامح  و  حیرلا )  ) همـستامورلا

هیحان ءاضق و 60  تایفرصتم و 32  یلا 3  همسقنم  یه  اهریغ و  هیلصفملا و  هیبصعلا و  هیدلجلا و  ضارمالاک  هنمزملا  ضارمالا  بلغأ 
هجرد لوط 69  الامش و  هقیقد  هجرد و 11  ضرع 36  یف  قیوق  رهن  یلع  هعقاو  ایروس  لامـش  یف  هنیدم  یه  بلح و  هنیدم  اهردنب  و 

نآلا و هرثکأ  رومطم  قدنخ  مدـهتم و  یبرع  روسب  هطاحم  یه  لایمأ و  وحن 6  اهطیحم  رحبلا و  نع  ـالیم  هفاسم 70  یلع  هقیقد  و 30 
اهب هعاس و  فصن  رادقمب  هرئاد  ادج  قیمع  قدنخ  اهلوح  هراجحلاب و  فوصرم  لت  یلع  هینبم  هعلق  اهطسو  یف  باوبأ و  هرشع  روسلل 

تینب اهنا  لیق  يذـلا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  اندیـسل  ماقم  اهب  بارخ و  اهرثکأ  تویب  هدـع  دونجلل و  لزنم  هسینک و  راثآ  هرانمب و  عماج 
لکـش یلع  هنیدـملا  ءانب  هنیدـملا و  زکرم  قوف  همکأ  یلع  اهیلحی  ناک  یتلا  ءابهـشلا  هترقب  هبلحل  ءابهـشلا  بلح  تیمـس  هماـیأ و  یف 
نسحأ نم  دعت  هفیظن  هبحر  اهتقزا  يوابوروأ و  دیدج  زرط  یلع  نآلا  اهبلغأ  هفارظلا  هناتملا و  هیاغ  یف  اهتینبأ  یقرـش و  قسل  لیمج و 

هبتکم هسردم و 17  ادجسم و 25  اعماج و 160  اهب 150  سفن و  فلأ  وحن 175  اهناکس  ددع  کلذک و  اهقاوسأ  ماشلا و  ندم  هقزأ 
اهب هنیدملا و  هانق  نم  ءاملا  اهیتأی  الیبس  ادج و 85  همهم  هیرکسع  هلشق  سئانک و  عباطم و  هدع  و 
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اهب 45 يرکـسع و  یفـشتسم  يدلب و  یفـشتسم  ریظنلا و  میدع  يدادعأ  بتکم  یبرح و  بتکم  يدشر و  بتکم  هیعانـص و  هسردم 
عبرأ هیبلحلا و  تاـجوسنملل  لون  اـنرف و 5000  نوحاط و 95  هئاـم  نم  رثکأ  هیراـسیق و  اـناخ و 95  تاناتـسرام و 80  هدـع  امامح و 
قیوق رهن  اهیقسی  ناتسب  نم 800  رثکأ  اهب  سلکلل و  لمعم  مسمسلا و 18  تیزلل و  هرصعم  هنبصم و 25  هغبصم و 15  تاغابد و 125 

هانق هنم  يرجی  يذـلا  روکذـملا  قیوق  رهن  هایملا  نم  اهب  قتـسفلا و  نوتیزلا و  نیتلا و  مرکلا و  رجـشب  هرومعم ؟؟؟ دـعت  مورک ال  اهب  و 
یف لماعملا و  عماوجلا و  تاـمامحلا و  تویبلا و  رثکأ  لخدـت  حیراهـصلا و  نالبـسلا و  ـألمت  هدـلبلا و  ءاـحنا  عیمج  یف  رـشتنت  هریبک 

هیاغب عیدـب  لکـش  یلع  رجحلاب  هینبم  ارتم  هرـشع  عضب  ولع  یف  هعموص  یلع  هزکترم  هریبک  هعاس  اـهب  هبذـع و  عیباـنی  هدـع  اـهیحاوض 
يدیدحلا طخلاب  هلصتم  هامح  هنیدم  نیب  اهنیب و  هیدیدح  هکس  تزجت  هنـس  وحن  نم  هدلبلا و  ءاحنا  عیمج  نم  اهتوص  عمـسی  فرظلا 

جاورلا هیاغ  یف  یهف  اهتراجت  امأ  يزاجحلا و  يدیدحلا  طخلاب  لصتملا  ماشلا  قشمد  توریب و  یلا  لصوملا  صمح و  هنیدـمب  راملا 
هیوابوروالا و عئاضبلا  عدوتسم  هیدادغبلا و  هیماشلا و  لفاوقلل  طحم  هیقرـشلا و  ایـسآ  ایروس و  نیب  هراجتلل  مهم  زکرم  یه  هعـسلا و  و 
رئارحلا و یف  اهتراجت  مظعم  هیـسیوسلا و  هعرتلا  قیرط  نع  هرـصبلا  یلا  اهرثکأ  لوحت  هیقارعلا  اهتراجت  نا  ـالا  هیدـنهلا  هیناـکریمالا و 

بوبحلا نمسلا و  تیزلا و  قتـسفلا و  نطقلا و  فوصلا و  اهتارداص  مهأ  کلذ و  ریغ  هیریرحلا و  هینطقلا و  تاجوسنملا  بصاقملا و 
یلا هرفاو  تایمک  کلذ  نم  ردصی  اهتراجت و  رثکأ  رادـم  یه  هقباسلا و  اهتاعونـصم  صفعلا و  ضیبلا و  منغلا و  غبتلا و  نوباصلا و  و 

هیدنهلا هیوابوروالا و  تاعونصملا  رئاس  اهتادراو  ابوروأ و  هواج و  نمیلا و  زاجحلا و  قارعلا و  لوضانالا و  رصمک و  تاهجلا  بلغأ 
نمز یف  حارجلا و  نبا  هدیبع  یبأ  دی  یلع  هیرجه  هنس 15  بلح  تحتف  هیقذاللا و  توریب و  هنوردنکـسا و  قیرط  نع  یه  اهریغ و  و 

هلودلا فیس  مایأ  یف  هنس 331  یف  هطمارقلا و  هثداح  اهب  تناک  هیرجه  هنس 290  یف  ؤلؤل و  همالغ  دیب  بلح  تناک  نولوط  نبا  هلود 
مورلا یلوتسا  هنـس 351  یف  مث  مهب  رفظ  هلودلا و  فیـس  مهلتاق  مورلا و  هثداح  اهب  تثدح  یـسابعلا  یـضارلا  هفالخ  یف  ناذمح  نب 

فیس ناک  ثیح  ارس و  اهسبک  هطساوب  کلذ  ناک  اهتعلق و  نود  بلح  یلع 
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یف ام  عیمج  مورلا  بهن  هعم و  نمب  هلودـلا  فیـس  مزهنا  هرکـسع و  رثکأ  مورلا  لـتقف  مهعفد  یلع  وقی  ملف  لاـتقلل  ئیهتم  ریغ  هلودـلا 
املف مهتیناوحل  طرشلا  لاجر  بهن  اوعمس  ذاروسلا  یلع  سانلا  تناک  امنیب  مث  اهنع  مهوعفد  اهلهأ و  مهلتاقف  هنیدملا  اورـصح  هراد و 

فیـسلاب و دـلبلا  اولخد  باوبالا و  اوحتف  اولزن و  مث  روصلا  یلا  اودعـص  مورلا و  هصرفلا  منتغاف  مهنم  روسلا  یلخ  اهنع  مهعفدـل  اولزن 
مث اوجرخ  هوقرح و  یقابلا  هودخأ و  هیلع  اوردق  ام  یـصحی و  ام ال  اومنغ  هیبص و  یبص و  فلأ  رـشع  هعـضب  اوبـس  اریثک و  اقلخ  اولتق 

زیزعلا اهیلا  ریس  هنـس 381  یف  اوعجر و  لام و  یلع  هلودلا  فیـس  مالغ  هیوعرف  مهحلاصف  بلح  یلع  اضیأ  مورلا  مجه  هنس 359  یف 
لسرافأ رهش  اهیلع 13  اوماقأ  هلودلا و  فیـس  مالغ  ؤلؤل  ینادمحلا و  هلودـلا  دعـس  نبا  لئاضفلا  وبأ  اهب  ناک  اشیج و  رـصم  بحاص 

هنـس 429 یف  مث  يرـصملا  رکـسعلا  مزهناف  هدـجت  مهل  لسراف  هیکاطنا  ذـخؤت  بلح  تذـخأ  اذا  هنا  هربخأ  مورلا و  بحاص  یلا  ؤلؤل 
هیلا لسراف  هنـس 440  یلا  اهب  یقب  هلودلا و  زعم  اهکلم  يریزدـلا و  تام  مث  اهتکلم  يریزدـلا و  هدایق  تحت  هیرـصملا  شویجلا  اهتتأ 

هنـس 659 رتتلا  اهیلع  بلغت  نا  یلا  اهباتنت  يدیالا  تلاز  بلح و ال  نع  مهل  لزن  مهحلاص و  مث  هلودلا  زعم  مهمزهف  اشیج  نویرـصملا 
ددـع ناک  هنـس 923 و  هکالمأ  یلا  لوالا  میلـس  ناطلـسلا  اهمـض  مث  رـصم  کیلامم  اـهیلع  یلوتـسا  مث  هنـس 803  یف  هیقوجلـسلا  مث 

نآلا یلا  نیینامثعلا  هیاعر  تحت  لزت  مل  اهرثکأ و  تبرخ  اهب و  ترضأ  لزالزلا  نا  الا  همسن  فلأ  نم 300  رثکأ  اهناکس 

امهیلی ام  میملا و  عم  ءاحلا  باب 

هراشا

______________________________

[ هامح ]

هذهب امیدق  رهتـشا  روس  اهب  طیحی  هربتعم و  هعلق  اهب  اههزنأ  ماشلا و  ندـم  رهـشأ  نم  هنیدـم  یف  اضیأ * هریغ  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
یه هروهشم و  تامامح  همظنم و  عماوج  هفیرظ و  قاوسأ  هدع  اهب  سورحم ) اهبرب  هامح  روس   ) یه اسکع و  ادرط و  أرقت  یتلا  هرابعلا 

هریثک تاعورزملا  هریثک  هباصخلا  هیاغ  یف  اهضرأ  مورکلا  نیتاسبلا و  هریثک 
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یف هیریرحلا  هینطقلا و  تاجوسنملا  یف  اهتعانـص  هراجتلا و  هطیـشن  ریهـشلا  یـصاعلا  رهن  اهیوری  هایملا  هریزغ  هکاوفلا  تاوارـضخلا و 
اهیلاهأ رثکأ  ادج و  هریثک  اهعرازم  هبرخ و  يرق  هدع  هرماع و  يرق  اهارق 104  ددع  همسن و  فلأ  وحن 60  اهیلاهأ  ددع  مدقتلا و  هیاغ 

لزت مل  حارجلا و  نب  هدیبع  یبأ  دی  یلع  هیرجه  هنس 17  تحتف  الصأ و  يدوهی  اهب  سیل  نییحیسملا و  نم  لیلق  اهب  نیملـسملا و  نم 
هینامثعلا هلودلا  دی  تحت  هیماشلا  دالبلا  رئاس  عم  تلخد  نا  یلا  يدیألا  اهلوادتت 

______________________________

[ صمح ]

اهنسحأ و دالبلا و  ربکأ  نم  اقباس  تناک  ضرالا  نم  يوتسم  یف  هعقاو  همیدق  هلیمج  هنیدم  یه * هریغ  لاق  اضیأ و  لصالا  یف  اهرکذ 
نا هنطفلا و  طرفملا و  لامجلا  نم  ریثک  اهب  ءاوهلا  هدیج  یه  یـصاعلا و  رهن  اهیقـسی  نیتاسبلا  عرازملا و  هریثک  یـضارالا  هبـصخ  یه 

وحن اهب  دـجوی  هیبصقلا و  هیریرحلا و  هینطقلا و  هجـسنالا  یف  هعارب  اهلهأل  هحئار و  اهتعانـص  ههالبلا و  مهوی  اهلهأ  لاـح  رهاـظ  ناـک 
رکذ ام  یف  اهتراجت  هیریرحلا و  باونالا  فشانملا و  طوفلا و  هیبعالا و  فشارشلا و  رینانزلا و  امیدلا و  سلملا و  هعانـصل  لون   5000

نا یلا  يدیالا  اهلوادـتت  لزت  مل  هرجهلل و  هنـس 15  صمح  تحتف  تاهج و  هلمج  یلا  هرفاو  تایمک  اهنم  ردـصت  جاورلا و  هیاـغ  یف 
مهریغ نم  لیلق  نیملسملا و  نم  افلأ  وحن 60  اهیلاهأ  ددع  نوینامثعلا و  مهنم  اهذخأ  مث  رتتلا  اهکلم  مث  هیبویالا  هلودلا  اهیلع  تلوتسا 

امهیلی ام  واولا و  عم  ءاحلا  باب 

[ ناروح ]

ضعب قشمد و  الامـش  اهدـحی  ـالیم  نیرـشع  وحن  قشمد  نع  دـعبت  هیروس  هیـالو  نم  ءاول  یه * یناتـسبلا  لاـق  لـصألا و  یف  اـهرکذ 
ینعمب هیناربعلا  روح  نم  ناروح  لصأ  نا  رهاظلا  ندرالا و  رهن  ابرغ  زاجحلا و  اهتیاهن  هعـساو  هـالف  اـبونج  هیداـبلا و  اقرـش  اـهعباوت و 

نآلا و ءاوللا  هبـصق  وه  دعـس و  خیـشلا  ءاضق  هیـضقأ  هعبرأ  یلا  همـسقنم  یه  رئاغملا و  فوهکلا و  نم  اریثک  اهب  ناف  راغلا  وأ  فهکلا 
فلأ وحن 100  اهنکسی  هیرق  اهارق 230  عومجم  زوردلا و  لبجب  فورعملا  لبجلا  ءاضق  نولجع و  ءاضق  هرطینقلا و  ءاضق 
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هدیج اهلیـصاحم  هدوجلا و  هیاغ  یف  اهتبرت  هباصخلا و  نم  هیاغ  یف  اهیـضارأ  ودب و  هنراوم و  ماورأ و  يراصن و  نیملـسم و  نم  سفن 
بوبحلا یف  اهتراجت  رثکأ  لورتبلا و  يرجحلا و  محفلا  دـیدحلا و  نداعملا  نم  اهب  هکاوفلا و  رـضخلا و  بوبحلا و  عاونأ  یه  ادـج و 
هیقرـشلا ههجلا  یف  عقاو  زوردـلا  لبج  و  مهـسبالم ..  اهلهأ و  هشیعمک  ماظتنالا  نم  لاخ  طیـسبلا  زرطلا  نم  اهتینبأ  قشمد و  اکع و  عم 
زوردـلا ددـع  ودـب  يراـصن و  زورد و  هناکـس  هباـصخلا و  ریثک  هنکل  هاـیملا  لـیلق  وه  بونجلا و  یلا  لامـشلا  نم  دـتمم  ناروح  نم 

برغلا یلا  قرـشلا  نم  هضرع  مظعم  الیم و  نوتـس  يأ  نیموی  وحن  بونجلا  یلا  لامـشلا  نم  هلوط  مظعم  اـفلأ و  وحن 25  هب  نینطاقلا 
ریغ هتینبأ  کلاسملا و  لهـس  وه  ءادوس و  هتراجح  هیناکرب و  هیـضارأ  عبرم و  لیم  هئامنامث  فلأ و  وحن  هتحاسم  نوکتف  الیم  نوثـالث 
یف لبجلا  اذـه  عیبانی  نآلا و  هیماقمئاقلا  زکرم  یه  سفن و  وحن 2000  اهناکـس  ءادیوسلا و  اهمهأ  هیرق  وحن 73  ءارق  ددع  همکحم و 

لیصاحم ثلث  ردق  هلیصاحم  غلبت  هرح و  دتـشی  ادج ال  هدراب  هؤاوه  جولثلا و  نم  ریثک  هب  هلهال و  هیفاک  اههایم  ریداقم  هبوذعلا و  هیاغ 
هیماشلا دالبلا  هیقب  تاناویحک  هیلهالا  هیربلا و  اهتاناویح  هلیلقف و  هراجشأ  امأ  ناروح 

امهیلی ام  ءایلا و  عم  ءاحلا  باب 

هراشا

______________________________

[ دابآردیح ]

هجرد و یلامـشلا و 74  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 30  نیب 15 و 21  هعقاو  اضیأ  ماظنلا  هکلممب  یمـست  هیدـنهلا  تایالولا  نم  هیالو 
ابرغ برغب و  الامش  یطسولا و  تایالولا  قرشب  الامـش  راریب و  الامـش  اهدحی  یقرـشلا  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 30  هقیقد و 81   40

نیملسملا و نم  نویلم  وحن 12  اهناکـس  ددع  اعبرم و  الیم  اهتحاسم 95337  سرادـم ..  هیالو  قرـشب  ابونج  ابونج و  يابموب و  هسآر 
اهلک لامـشلا و  یف  اغنوغنبلا  ادرولا و  هیبونجلا و  اهدودح  یف  يرجی  وه  انتـسکلا و  دالبلا و  طسو  يرجی  يذلا  يرفادغ  اهراهنأ  مهأ 

ریعـشلا و زرالا و  نطقلا و  هطنحلا و  هیعارزلا  اهلیـصاحم  مهأ  نم  هنقتم و  ریغ  اهتثارح  نا  الا  هباصخلا  هیاغ  یف  اـهتبرت  اقرـش و  يرجت 
اهریغ اطاطبلا و  هیتیزلا و  تاتابنلا 
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اهب اهعقوم و  عافترال  دالبلا  نم  اهضرع  یف  وه  ام  ءاوه  نم  دربأ  اهؤاوه  اهریغ و  نالیـشلا و  سفانطلا و  رئارحلا و  اهتاعونـصم  مهأ  و 
اـضیأ دابآردـیح  .عورف و  هدـع  یلا  هعرفتم  دـالبلا  نم  هیبونجلا  هیقرـشلا و  ههجلا  یف  هدـتمم  هیدـیدح  هکـس  هیرکـسع و  قرط  هدـع 

نم رثکأ  اهناکس  ددع  یبرغلا و  لامشلا  یلامـش  یلا  سرادم  نم  الیم  دعب 300  یلع  یسم  رهن  یلع  هعقاو  هروکذملا  هیالولا  همـصاع 
سرادم و عماوج و  هدع  اهب  هدـحاو  هقبط  اهرثکأ  ناکـسلاب  همحدزم  لکـشلا  هفیرظ  هدـلب  یه  نوملـسم و  مهرثکأ  همـسن  فلأ   100

هـسآرلل يزیلکنا و  سرح  اهب  هریبک و  جیراهـص  هدـع  اهراوجب  هرـضن و  تاهزتنم  هدـع  هلیمج و  نئانج  هلمجب  هطاـحم  هیمومع  هینبأ 
هترادا یف  لقتسم  وه  نیملسملا و  دونهلا  نم  اهکلم  يرجهلا و  رشاعلا  نرقلا  رخاوأ  یف  دابآردیح  ءانب  ناک  رخاف و  ءانب  اهب  هیزیلکنالا 

کلذ یف  هیاعر  هدایز  عم  ایرادا  الالقتسا 

______________________________

[ افیح ]

هضرفلا امأ  اهمساب  ءاضق  هبـصق  ایروس و  نم  اکع  ءاول  یف  هعقاو  طسوتملا  رحبلا  یلع  هضرف  یه * یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
مث رحبلا  لخاد  ناسل  یلع  امیدق  تناک  روهشملا و  لمرکلا  لبج  حفـس  یف  هعقاو  یه  تاعاس و  ثالث  هفاسم  ابونج  ءاکع  نع  دعبتف 

اهئاوه و بیط  يراجتلا و  اهعقوم  نسحل  اهنأ  الا  هریغـص  هدلب  افیح  تناک  هدیعب  تسیل  هدم  نم  هیبرح و  بابـسال  نآلا  اهلحمل  تلقن 
نم هیمومع و  هینبأ  ضعب  هیراخب و  نحاطم  اهب  تئـشنأ  سرادم و  هدـع  اهب  تحتتفا  دـق  هرـضاحلا و  اهتلاحل  هعرـسب  تمدـقت  اهخانم 
یف اهددع  غلب  دق  اهلبقتسم و  نسحب  همیظع  هراشب  وه  بیرازم و  نم  هؤدبم  هیزاجحلا  هیدیدحلا  هکسلا  نم  عرف  اهب  لصتا  هبیرق  هدم 

بوبحلا عاونأ  اهتراجت  مظعم  نیمأ و  اهؤانیم  مالسا و  نوقابلا  نویحیسم و  وحن 2000  مهنم  همسن  فلأ  وحن 15  هریخألا  تآاصحالا 
زوردلا نییحیسملا و  نم  مهیقاب  نوملسم و  مهرثکأ  فلأ  ناکسلا 15  نم  اهب  هیرق  یلع 68  يوتحی  اهؤاضق  هرخأتم و  اهب  هعانصلا  و 

نطقلا و هرذلا و  مسمسلا و  ریعـشلا و  هطنحلا و  نوتیزلا و  اهتالـصاح  نم  فیعـض و  اهیف  لمعلا  نأ  الا  هباصخلا  هیاغ  یف  اهیـضارأ  و 
اهنم هیبرغلا  ههجلا  یف  اؤشنأ  ناـملألا و  نم  موق  اـهاتأ  هنس 1285  یف  مرک و  هعاجش و  باحـصأ  اهیلاهأ  راجـشالاب و  هرومعم  اهتاباغ 

بابسأ یف  مهدهج  نودکی  اوذخأ  دیدج و  زرط  یلع  ءانبلا  هنقتم  هرمعتسم 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 644 

http://www.ghaemiyeh.com


181 ص :

عئانصلا عاونأ  یف  هقباسملا  مورکلا و  سرغ  یضارالا و  ءایحا  یف  مهدهج  نیلذاب  هدحاو  دیب  نیینطولا  عم  اولاز  مهشیعت و ال 

امهیلی ام  فلالا و  عم  ءاخلا  باب 

هراشا

______________________________

[ ایناخ ]

اهناکـس ددع  یلامـشلا  هریزجلا  ئطاش  یلع  عقاو  دیرک  هریزج  یف  رغث  ربکأ  وه  فلأ  هرخآ  ءایلا  حـتف  نونلا و  ناکـسا  ءاخلا و  حـتفب 
عماوج و هدـع  اـهب  هلمهم  اـهلک  هقیمع  قداـنخ  هعینم و  راوسأـب  هطاـحم  یه  ماورأ و  نوقاـبلا  نوملـسم و  مهثلث  همـسن  فلأ  وحن 15 

تلوتـسا دق  کلذ و  ریغ  قیقدلا و  بوبحلا و  اهتالـصاح  مهأ  نم  نیملعملا و  میلعتل  هسردم  اهتلمج  نم  سرادم  هدـع  اهب  سئانک و 
هنس 1053 هیلعلا  هلودلا  اهیلع 

امهیلی ام  لادلا و  عم  ءاخلا  باب 

[ راک دنوادخ  ]

هیفرصتم ابرغ  هرقنا و  هیالو  اقرش  اینوق و  نیدیآ و  اتیالو  ابونج  ربمزأ و  هیفرصتم  ارمرم و  رحب  الامـش  اهدحی  ایـسآ  هیکرت  یف  هیالو  * 
هباصخلا هیاغ  یف  اهیـضارأ  هیندـعملا و  هایملل  تامامح  اهب  هایملا و  تاباغلا و  لابجلا و  هریثک  یه  اعبرم و  الیم  اهتحاسم 26250  اغیب 

یف ادـج  همدـقتم  اهعئانـص  ناـتکلا و  لدرخلا و  بنعلا و  نویفـالا و  نطقلا و  نوتیزلا و  ریرحلا و  بوـبحلا و  عاوـنأ  اهتالـصاح  نم  و 
اهناکـس 1300000 ددع  هسورب و  هنیدـم  اهردـنب  هیحان و  ءاـضق و 46  تایفرـصتم و 27  عبرأ  یلا  همـسقنم  یه  هیریرحلا و  هشمقـالا 

سفن
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امهیلی ام  ءارلا و  عم  ءاخلا  باب 

هراشا

______________________________

[ ناسارخ ]

هجرد و هقیقد و 38  هجرد و 30  ضرع 31  نیب  هعقاو  سراف  دالب  نم  یقرـشلا  لامـشلا  یف  هیالو  یه  هریغ  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
تایالو ابرغ  ابونج و  ناتسناغفا و  اقرش  اویخ و  الامش  اهدحی  هقیقد  هجرد و 20  هقیقد و 61  هجرد و 40  لوط 52  الامش و  هقیقد   40
هیلامشلا اهروک  سفن و  وحن 850000  اهناکس  ددع  و  عبرم ..  لیم  اهتحاسم 124400  یمجعلا  قارعلا  ناتسرول و  هیسرافلا و  نامرک 

بنعلا و بوبحلا و  نطقلا و  یه  هیعارزلا  اهتالـصاح  ناکـسلا و  نم  ریثک  اهب  ندم  هدع  یلع  يوتحت  تاحاو  هدع  اهب  ادج و  هبـصخ 
نم دهشم و  اهتبصق  فویـسلا و  لاصن  قدانبلا و  لمع  طسبلا و  هیفوصلا و  هیریرحلا و  هجـسن  الا  اهتاعونـصم  هیبطلا و  ریقاقعلا  غبتلا و 
یه اهب  هدـئاسلا  هنایدـلا  هلاحر و  دارکا  ناـمکرت و  نوقاـبلا  سرفلا و  نم  هیـالولا  ناکـس  اـثلث  روباـسین و  زاـبت و  دزی و  اهندـم  رهـشأ 
مث نویناساسلا  هینوک و  اشرالا  اهتمکح  مث  ریبکلا  ردنکـسالا  هکلمم  نم  امـسق  امیدـق  تناک  دـق  یعیـشلا و  بهذـملا  یلع  مالـسالا 

هیـالو تراـص  مث  کـنل  رمت  مث  هیروغلا  مزراوخ و  لـهأ  مث  نویقوجلـسلا  مث  هیونزغلا  هینمـسلا و  هیرفـصلا و  مث  مهعباوـت  ءاـفلخلا و 
کلذک لزت  مل  هاره و  ادع  هیسراف 

[ طوبرخ ]

ددع تارفلا و  هیقـسی  بصخم  دـجن  یلع  یه  هیقرـشلا و  هیلامـشلا  ههجلا  یف  رتمولیک  اهنع 100  دـعبت  رکب  راید  هیالو  نم  هنیدـم  * 
نمرألا نم  لیلق  نیملسملا و  نم  همسن  فلأ  وحن 15  اهناکس 

[ موطرخ ]

هجرد و ضرع 15  یف  ضیبألا  لینلاب  هاقتلم  برق  یف  قرزألا  لینلا  یتفـض  یلع  هعقاو  نادوسلا  ندم  نم  هیقیرفأب  هنیدم  ءاخلا * حتفب 
لیعمسا نمز  یف  اهقرط  اهینابم و  تدیـش  اشاب و  یلع  دمحم  نمز  یف  تسـسأ  اقرـش  هقیقد  هجرد و 37  لوط 36  الامـش و  هقیقد   26

راص دیدجلا و  قسنلا  یلع  اهعیمج  اهقرط  اهتینبأ و  تددج  دـق  ماعلا و  اهمکاح  زکرم  هینادوسلا و  هموکحلا  همـصاع  نآلا  یه  اشاب و 
وحن اهناکس  اهیلا و  يدیدحلا  طخلا  لوصو  دعب  اصوصخ  اریثک  اهتراجت  تنسحت  لماعم و  ضعب  هلیمج و  هینبأ  هدیدع و  نیانج  اهب 
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غمـصلا و ماعنلا و  شیر  جاعلا و  ربتلا و  یف  اهتراجت  نییوابورأ و  دوهی و  ودـب و  نادوس و  كارتأ و  هربارب و  نییرـصم و  نم  افلأ   30
کلذ ریغ 

______________________________

[ ناتموطرخ ]

ریثک لاق  دسأ  ینب  رایدب  ناتبعش  هموطرخ  هینثت  نزو  یلع  هلمهملا  ءاطلاب  هیناث و  ناکسا  هلوأ و  مضب 

رازإ نیتموطرخلا  عفدنمباهنأک  سینألا  ّفخ  دق  اهارت و 

يرکبلا هلاق 

امهیلی ام  نونلا و  عم  ءاخلا  باب 

[ زودنخ ]

یلامشلا و 69 ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 48  یف 36  هعقاو  رتتلا  دالب  نم  هنیدم  يازم * رخآ  لادلا  مض  نونلا و  ناکسا  ءاخلا و  مضب 
لوهـس هدع  اهللحتت  لابج  اهرثکأ  غاط و  رولب  اقرـش  يراخب و  ابرغ  ناتـسناغفا و  ابونج  اهدحی  یقرـشلا  لوطلا  نم  هقیقد  و 21  هجرد 

زرألا ریعشلا و  حمقلا و  اهتالوصحم  هبصخم و 

امهیلی ام  واولا و  عم  ءاخلا  باب 

[ دنجوخ ]

یف 41 نوحیس  هفض  یلع  ناتـسکرت  نم  ایـسآ  طساوأ  یف  هنیدم  لاد  هرخآ  نونلا  ناکـسا  میجلا و  حتف  واولا و  ناکـسا  ءاخلا و  مضب 
هدع اهب  قدانخ و  همیدق و  راوساب  هطاحم  یه  یقرشلا و  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 42  یلامشلا و 68  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 33 

ناکسلا هریثک  یه  هعساو و  اهتراجت  هینطقلا و  هجسنألا  اهتعانص  عرت و 

[ ناتسزوخ ]

سراف یقرشلا  بونجلا  یلا  ناتسرول و  الامش  اهدحی  هتشوش  میدقلا  اهمسا  سراف  نم  هیالو  یه  یناتـسبلا * لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
وه برغلا و  طـش  همـسن و  فلأ  وحن 400  اهناکـس  ددـع  عبرم و  لـیم  اهتحاسم 39000  دادـغب  هیالو  اـبرغ  مجعلا و  جـیلخ  اـبونج  و 

خرکلا اهرهنأ  مظعأ  یبرغلا و  اهدح  نم  مسق  تارفلا  هلجد و  يرهن  عمتجم 
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نطقلا و ریعشلا و  هرذلا و  زرألا و  اهتالوصحم  نم  یـشاوملا و  هیبرت  یف  هریبک  هیانع  اهلهال  هعـساو و  هلیمج  یعارم  اهب  نوزاکلا و  و 
الیلق الا  نوملسم  اهیلاهأ  رخأ و  نکامأ  هرصبلا و  دادغب و  عم  همهم  هراجت  اهل  ریرحلا و  دود  اهب  یبری  لینلا و  رکـسلا و  بصق  رمتلا و 

سراف دالب  مصاوع  مدقأ  یه  هئباص و  مهنم 

______________________________

( دنقوخ )

ضرع 39 و نیب  هعقاولا  هلقتسملا  رتتلا  دالب  يأ  هیبرغلا  هثالثلا  تاناخلا  يدحا  یه  یطـسولا و  ایـسآب  دالب  فاقلا * حتف  ءاخلا و  مضب 
ایرادرـس هیـالو  یقرـشلا  لامـشلا  یلامـشلا و  برغلا  یبرغلا و  بونجلا  یف  اهدـحی  اقرـش  هجرد  و 75  لوـط 69  الامـش و  هجرد   43

لابجلا یف  اهؤاوه  نوحیج و  راهنأ  اهراهنأ  مهأ  ریحبلا و  لهس  ابونج  هیقرشلا و  ناتـسکرت  قرـشب  ابونج  اقرـش و  هیـسورلا و  هدیدجلا 
طـسو یف  اصوصخ  هدوجلا  هیاغ  یف  اهتبرت  لیلق و  هیلایل  یف  دـیدش و  راح  فیـصلا  مایا  یف  اهرح  لدـتعم و  اـهریغ  یف  ادـج و  دراـب 

هیریرحلا و هجسن  الا  اهتاعونصم  مظعم  هدوجلا و  هیاغ  یف  اهرامثأ  بنقلا و  زرالا و  نطقلا و  بوبحلا و  عاونأ  اهتاعورزم  نم  دالبلا و 
نم نییالم  هثالث  وحن  اهناکس  ددع  کلذ و  ریغ  لورتبلا و  طفنلا و  دیدحلا و  يرجحلا و  محفلا  اهنداعم  نم  یـشاوملا و  نم  ریثک  اهب 

ایسور هیامح  تحت  یه  سفنالا و 

امهیلی ام  ءایلا و  عم  ءاحلا  باب 

( اویح )

الامش هجرد  ضرع 36 و 44  نیب  یطسولا  ایسآ  یف  هلقتسملا  ناتسکرت  نم  هیناخ  هدودمملا * واولا  حتف  ءایلا و  ناکـسا  ءاحلا و  حتفب 
اهتحاسم 3000 نیبزق  رحب  ابرغ  سراف و  ناتسناغفا و  ابونج  يراخب و  اقرش  ایسور و  الامش  اهدحی  اقرش  هقیقد  لوط 51 و 62 و 30  و 

امیس اهتهاکف ال  یف  ریظن  اهل  سیل  اهرامثأ  تاتابنلا و  هایملا و  هریثک  هبصخ  ضارأ  تاذ  یه  همسن و  اهناکس 1500000  عبرم و  لیم 
هیـساحنلا و تاودألا  اهتاعونـصم  مهأ  ریرحلا و  نطقلا و  هطنحلا و  زرالا و  اهتالوصحم  نم  خـیطبلا و  ناـمرلا و  نقاردـلا و  حاـفتلا و 

دالب عم  مث  ایسور  عم  اهتراجت  مظعم  هیریرحلا و  هیفوصلا و  تاجوسنملا  هیفزخلا و 
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ازیغرغلا و نامکرتلا و  هیکبزالا و  نم  اـهیلاهأ  دـیدش و  رحلا  لوصف  یف  ادـج و  دراـب  دربلا  لوصف  یف  اـهؤاوه  ناتـسناغفا و  سراـف و 
یف الا  نومدخی  داوق ال  هل  دارأ و  اذا  مهتایرومأم  نع  مهلـصف  یلع  ردقی  ریمآم ال  هدع  هعم  ناخلا و  وه  مکاحلا  سرفلا و  هقیجاطلا و 
نم ههج  بصخأ  یف  هعقاو  هروکذـملا  هیناخلا  هبـصق  اـضیأ  اویخ  .عماوجلا و  یف  وأ  مهتویب  یف  نییتفملا  دـیب  ءاـضقلا  برحلا و  تقو 
نم اماظتنا  لقأ  اهنطاب  نکل  تاـعورزملا و  تاـسورغملاب و  رماـع  اـهرهاظ  سفن و  فـالآ  وحن 10  اهناکـس  ددـع  ایرداومالا و  يداو 

همیدقلا هینبألا  نم  یه  ذیملت و  عست 300  ناخ  نیمأ  دمحم  هسردم  اهنسحأ  سرادم  عماوج و  هدع  اهب  اهرهاظ و 

امهیلی ام  فلالا و  عم  لادلا  باب 

هراشا

______________________________

[ روفراد ]

ابرغ اهدـحی  هریبکلا  ءارحـصلا  نم  هیقرـشلا  هیبونجلا  ههجلا  یف  هریبک  هحاو  یه  یطـسولا و  ایقیرفا  نم  رورکتلا  دالب  روفلا * دالب  يأ 
لوط الامش و  هجرد  نیب 10 و 16  اهعقوم  نافدرک ..  نم  اهلصفت  هلاحر  ودب  اهنکسی  هالف  اقرـش  و  تیترف ؟؟؟ اغنور و  ابونج  يادو و 

نم هبصخ  ضارأ  هدع  اهب  نییالم  هسمخ  لیق  سفن و  نییالم  وحن 3  اهناکس  ددع  عبرم و  لیم  فلأ  اهتحاسم 140  اقرش ..  22 و 28 
لامجلا و اصوصخ  یـشاوملا  نم  ریثک  اهب  هیریقاقع و  عاونأ  هدـع  رامثلا و  غبتلا و  لوفلا و  مسمـسلا و  هرذـلا و  زرـالا و  اـهتالوصحم 
ادـج و راح  اهؤاوه  نداـعملا و  نم  ریثک  هیقیرفـالا و  هیربلا  تاـناویحلا  نم  هدـع  اـهب  یلاـهالا و  هورث  رثکأ  اـهنم  زعاـملا و  لاـیفالا و 
وأ عبرأ  يری  ناسنالا  نا  ثیحب  حزق  سوقلا  دوجو  رثکی  هب  ءاتـشلا و  دسم  دـسی  ریخألا  فیرخلا و  فیـصلا و  عیبرلا و  هثالث  اهلوصف 

اریثک هطحنم  مهبادآ  مهفراعم و  هیمالـسالا و  مهتناید  هیبرعلا و  مهتغل  جونز و  برع و  اهیلاهأ  .دحاو و  تقو  یف  حزق  ساوقأ  سمخ 
هل تناک  هطالب و  یف  ادبتـسم  القتـسم  اهمکاح  ناک  و  حالـسلا ..  لمح  الا  ءاسنلا  یلع  اهلک  هنهملا  تاجوزلا و  ریثکتب  نومرغم  مه  و 

اذا نامجرت و  نودی  دحأ  عم  ملکتی  ناکف ال  هبیرغ  هیصوصخ  تالافتحا 
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لعس و وأ  سطع  اذا  اذکه  هلثم و  لعفی  نا  هتیشاح  نم  درف  لک  مزل  هب  هسرف  ابک  اذا  مهیدیأب و  هقاصب  اوعمجی  نا  هتیـشاح  مزلی  قصی 
عم هینادوسلا  عئاضبلا  یف  اهتراجت  هبق و  اهندم  مظعأ  رـصم و  یلا  تمـض  دـقف  نآلا  امأ  زئاجعلا  ءاسنلا  نم  هقرف  نم  افلؤم  ناک  هسرح 

اهریغک هجئار  رصم 

______________________________

[ ناتسغاد ]

هقیقد و 48 لوط 45 و 30  الامش و  هجرد  هقیقد و 41  هجرد و 30  ضرع 43  نیب  اهعقوم  نیبزق  رحب  ههج  یف  هعقاو  هیـسور  هیالو  * 
 .. هقیقد و 30 

دراب و اهؤاوه  نیبزق و  رحب  یف  بصت  هیلبج  لویـس  اـهراهنأ  رثکأ  اـسفن و  اهناکـس 499096  ددـع  و  عبرم ..  لیم  فلأ  اهتحاسم 11 
صاصرلا و دیدحلا و  اهنداعم  نم  دیجلا و  بشخلا  زوجلا و  رامثلا و  نارفعزلا و  زرالا و  بوبحلا و  اهلیصاحم  نم  هبصخم و  اهتیدوأ 

هلیبق مظعم  نکسم  یه  هیبرغلا  ناتسغاد  لامجلا و  لیخلا و  یشاوملا و  نم  هلمج  هیف  یبری  هحلسالا و  نم  ریثک  اهب  عنـصی  تیربکلا و 
وه یصقالا  لامشلا  امسر و  مهل  نیعضاخ  سورلا  نع  العف  نیلقتسم  نولازی  مه ال  هیفوصلا و  نم  مالـسالا  امیـس  هیوقلا و ال  هیغـسللا 

دنبرد هتبصق  مهیشاوم و  نم  نوشیعی  ملسلل  نوبحم  نوملسم  مهعیمج  یلوغملا و  لسنلا  نم  هیرتتلا  لئابقلا  نکسم 

[ هکرمناد ]

ضرأ اهانعم  كرم و  نیتملک  نم  هبکرم  یه  ثینأتلا  ءاه  هرخآ  فاکلا  حتف  ءارلا و  ناکسا  میملا و  نونلا و  حتف  ادودمم و  هلوأ  حتفب 
هجرد ضرع 54  نیب  هعقاو  ابوروأ  یلامش  یف  هکلمم  یه  و  نادلا * دالب  وأ  ضرأ  عومجملا  ینعم  هصوصخم و  همأ  مسا  وه  نادو و 

لامشلا رحب  ابرغ  اهدحی  اقرش ..  هقیقد  هجرد و 35  قئاقد و 13  سمخ  تاجرد و  نامث  الامش و  هقیقد  هجرد و 45  هقیقد و 57  و 20 
هدنالیس و یه  رئازج و  هدع  اهل  و  ایناملا ..  هیروطاربما  ابونج  قیطلابلا و  رحب  تاغوتوک و  زاغوب  اقرش  كارجاکنم و  زاغوب  الامـش  و 

تاریحبلا نم  لیلق  اهب  تاباغلا و  راهنالا و  لابجلا و  نم  هیلاخ  هیوتسم  هطسبنم  اهعیمج  اهـضرأ  اهریغ و  ودنل  دنالجن و ال  ینویق و ال 
ددـع و  عبرم ..  لـیم  فلأ  اکیرمأ 87  یف  اهتارمعتـسم  هحاسم  اعبرم و  ـالیم  ابوروأ 14775  یف  اـهتحاسم  و  بطر ..  دراـب  اـهؤاوه  و 

لدعم میدقلا و  ینامرجلا  سنجلا  نم  مه  همسن و  اهناکس 2350000 
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اهراقبأ و یف  اـصوصخ  اهیـشاوم  یف  دـالبلا  ینغأ  نم  یه  و  فلـالا ..  یف  تایفولا 20  فلـألا و  یف  هکلمملا 33  هذه  یف  دـیلاوملا 
اـصوصخ رامثالا  ناخدـلا و  بوبحلا و  یقاب  هرذـلا و  ریعـشلا و  هطنحلا و  اـهتاعورزم  نم  مدـقتلا و  هیاـغ  یف  اـهب  هعارزلا  اـهمانغأ و 

اهتاعورزم و لصاوح  یف  جاورلا  هیاغ  یف  اهتراجت  لماعملا و  نم  ریثک  اهب  ابوروأ و  کلامم  هیقبک  همدـقتم  اهب  هعانـصلا  و  ناتکلا .. 
الیم و هیدیدحلا 850  ککـسلا  نم  اهب  هیراجتلا و  تالـصاوملل  تئـشنأ  هریبک  عرت  هدـع  اهب  هریثک و  هیمومعلا  اهقرط  اهتاعونـصم و 

بعـشلا عاونأ  عیمج  نیب  هرـشتنم  مدقتلا  هیاغ  یف  اهفراعم  هیناملالاب و  ههیبش  یه  هیکرمنادلا و  یهف  مهتغل  امأ  اهب ..  لصاوتم  دادتمالا 
 .. امامت اهب  هقلطم  هینیدلا  هیرحلا  هیتناتستوربلا و  یه  هماعلا  هنایدلا  ردان و  هءارقلاب  لهاجلا  و 

نم اهیلع  کـلذ و  نم  برقت  اـهتاقفن  هینج و  اهلخد 3500000  ماظتنالا و  هیاـغ  یف  اـهتیلام  هینج و  نویلم  وحنب 300  اهتورث  ردـقت  و 
غلبی هنیتم و  هثیدح  اهتاعردم  هثلاثلا  هقبطلا  نم  لوطـسأ  اهل  اهحلاصمل و  هیفاک  هیراجتلا  اهنفـس  و  هینج ..  نویلم  رـشع  يدحا  نویدلا 
دنع یلا 70 و  برحلا  یف  هلاصیا  اهنکمی  يرکـسع و  فلأ  وهف 34  ملسلا  هدم  اهـشیج  ددع  امأ  يدنج ..  وحن 2000  يرحبلا  اهشیج 

 .. نیعوبسأ هدم  یف  هماتلا  هدعلاب  فلأ  یلا 100  هرورضلا 

اهنکل اهلالقتـسا  یلع  هظفاحملا  لودلل و  هملاسملا  اهتـسایس  نسلا و  یف  ابوروأ  كولم  ربکأ  وه  عساتلا و  نایتسیرک  کلملا  اهکلم  و 
هنیدم اهتمصاع  هریبک و  ماسقأ  هسمخ  یلا  همسقنم  یه  و  رثکأ ..  ایسورل  اهلیم  نیتمهم و  نیتیالو  اهتبلـس  ثیح  ایناملال  اهتوادع  رهظت 
هینبالا نم  ریثک  اهب  هراجتلا  هعساو  یه  همـسن و  فلأ  وحن 380  ناکسلا  نم  اهب  همکحتسم  هریزج  یه  دنالیـس و  هریزج  یف  غاهنبوک 
امیدـق هکلمملا  هذـه  تناک  دـقف  اهخیرات  امأ  .کلذ  ریغ  تاهزتنم و  لماعم و  هدـع  همهم و  تاناخبتک  هیملعلا و  هیدـنالا  هیمومعلا و 

نرقلا یف  اریتلکنا  اوحتتفا  اولقتسا و  اجیردت و  مهلاوحأ  تنسحت  مث  تاراغلا  نش  اهبأد  هیربرب  لئابق  هدع  یلع  يوتحت  تاعطاقم  هدع 
یف اولاز  هلیوط و ال  هدـم  دـعب  مهنع  اتلـصفنا  مث  جورنلا  جوسلا و  اتکلمم  مهکالمأ  یلا  تمـض  ارارم و  اـهوکلتما  يرجهلا و  ثلاـثلا 

نآلا یلا  مدقت 

______________________________

[ نوتیاد ]

هحئار یه  همـسن و  فلأ  وحن 35  اهناکـس  ددع  وباهوأ  هیالو  یف  هنیدـم  نون * هرخآ  ءاتلا  مض  ءایلا و  ناکـسا  ادودـمم و  هلوأ  حـتفب 
اهب اهلاثمأ و  هقئاف  هجردب  هراجتلا 
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قباسلا نرقلا  یف  هنیدملا  هذه  تطتخا  دق  هریثک و  لماعم  دئارج و  هدع  هناخبتک و  سرادم و  هدع  هلیمج و  هینبأ  هدع 

امهیلی ام  ءابلا و  عم  لادلا  باب 

هراشا

______________________________

[ نیزیربد ]

رجملا و نم  مهرثکأ  همسن  وحن 70000  اهناکس  ددع  یلمر  لهس  یف  هعقاو  رجملا  یقرش  یف  هرح  هنیدم  هیناث * ناکـسا  هلوأ و  حتفب 
فلأ وحن 20  اهب  هیمومع  هبتکم  تایافشتسم و  سرادم و  هدع  اهب  هلیمج و  هینبأ  هعساو و  هقزأ  تاذ  یه  تناتستوربلا و  نم  مهفـصن 
ءاحنا عیمج  یف  اهب  هرـشتنم  هیدـیدحلا  قرطلا  لیماربلا و  ورفلا و  طاشمالا و  اهب  عنـصی  اهریغ و  نوباصلل و  لماعم  هدـع  اهب  دـلجم و 

اهزبخب هریهش  یه  هکلمملا و 

[ نیلبد ]

دعبت یقللا  رهن  یتفـض  یلع  اهمـساب  جیلخ  سأر  دنع  هعقاو  هدنالریا  یف  هنیدم  نون * هرخآ  ماللا  رـسک  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
هیعارزلا لیصاحملا  یشاوملا و  اهیف  عابت  یتلا  هیزیلکنالا  قاوسالا  نم  یه  اسفن و  اهیحاوض 295841  عم  اهناکس  ددع  ندنل  نع   292

هینبأ هدع  اهب  عباطم و  هدع  هدیرج و  نوثالث  اهب  هیعانـص و  هسردـم  هیریخ و  تایعمج  سرادـم و  هدـع  اهب  لماعملا و  نم  لیلق  اهب  و 
یعانصلا یملعلا و  مدقتلا  یف  هذخآ  یه  ادج و  هلیمج 

[ ّیبد ]

اذـه ابد  لثمب  يأ  یبد  ابدـب  انءاج  نولوقی  اذـل  یبارعالا و  نبا  لاق  عساو  عضوم  هددـشملا  ءایلاب  هفیفخت و  هیناث و  رـسک  هلوأ و  مضب 
يرکبلا هلاق  یبارعالا  نبا  نع  بلعث  نع  ورمع  وبأ  کلذ  يور  لاملا  نم  عساولا  عضوملا 

امهیلی ام  میجلا و  عم  لادلا  باب 

[ هلجد ]

امک رحب  ظفل  هیلع  قلطی  دق  دادغب و  هنیدم  هیلع  يذلا  قارعلا  یف  نیمیظعلا  نیرهنلا  دحأ  وه * اضیأ  یناتسبلا  لاق  لصالا و  یف  هرکذ 
لق لینلا  یلع  کلذ  قلطی 
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دالب نم  جرخی  ام  رئاس  طبرـس و  رهن  اهیلا  بصی  هینیمرأ و  نم  طالق  نیعأ  نم  رکب  راید  نم  دـمآ  دـالب  نم  هلجد  جرخت  يدوعـسملا 
بازلا رهن  اهیلا  بصی  لصوملا و  هنیدمب  هلجد  رمت  مث  ادهاب  يدـنزاب و  نولیـس و  روباخلا و  انمود و  رهنک  راهنالا  نم  اهریغ  مورلا و 

مث یسیع  رهن  هارصلا و  قدنخلا و  اهیلا  بصیف  مالسلا  هنیدم  يأر و  نم  رس  تیرکت و  هنیدم  یلا  یهتنت  مث  لفـسالا  بازلا  مث  ربکالا 
طـساو هنیدـم  نم  هلجد  تجرخ  اذاف  هینامعنلا  لین  نیب و  رهن  یلاید و  لثم  هریثک  راـهنأ  اـهیف  بصیف  مالـسلا  هنیدـم  نع  هلجد  جرخت 
جرخم ینیوزقلا  لاق  و  خسرف ..  وحن 300  ضرالا  هجو  یلع  هلجد  نایرج  هفاسم  رادقمف  .هرصبلا  هحیطب  یلا  كانه  راهنأ  یف  تقرفت 

لابج هایم  اهیلا  مضنا  تدـتما  املک  هیقاس و  كانه  یه  نینرقلا و  يذ  نصحب  فرعی  نصح  دـنع  دـمآ  برقب  لـبج  لـصأ  نم  هلجد 
کلذ لبق  تیرکت و  یلا  مث  لصوملا  یلا  مث  اهب  طیحی  ورمع  نبا  هریزج  یلا  مث  افیک  نصح  یلا  نیقرافایم و  یلا  دتمی  مث  رکب  راید 

نع لصفنا  اذا  سراف و  رحب  یف  بصی  مث  نادابع  مث  هرـصبلا  یلا  مث  طساو  یلا  مث  دادـغب  یلا  مث  مظعی  اـمهنم  ناـبازلا و  هیف  بصنی 
يرفوه و رهن  ناسیم و  رهن  رفعج و  رهن  هلقد و  رهن  قارعلا و  رهن  ساس و  رهن  اهنم  نفـسلا  لمحت  ماظع  رهنأ  هعبـس  یلا  مسقنا  طـساو 

كانه دحاو و  موی  هرصبلا  نیب  اهنیب و  هیرق  یه  هراطم و  برق  اهلک  تارفلا  نم  اهیلا  فاضنی  ام  رهنالا و  هذه  عمتجت  مث  همامهلا  رهن 
ماـیأ یف  تاراـمعلا و  یف  هبـصم  یلا  هجرخم  نم  هارجم  نـال  اـعفن  اـهرثکأ  اـهفخأ و  هاـیملا و  بذـعأ  نم  هلجد  ءاـم  و  ادـج ..  مظعی 
ضعب لاق  و  برعلا ..  بتک  یف  هلجد  نع  درو  ام  اذه  یش ء  هنم  یقبی  الف  طساو  هرـصبلا و  یحاون  یف  هلامعتـساب  هلک  دفنی  فیـصلا 

یلا ندعم  هنغرأب  هفورعملا  نداعملا  اهیف  یتلا  هلحاقلا  هرعولا  لابجلا  کلت  طسو  یف  هلجد  جرخم  نأ  حنرفالا  نم  نییفارغجلا  يرخأتم 
نم هحیـسفلا  لوهـسلا  یف  ردحنی  مث  رمع  نبا  هریزج  یلا  لصی  نأ  یلا  ریـسی  هنیدملا و  هذـه  زاتجی  مث  رکب  راید  نم  یبرغلا  لامـشلا 

نیمدـقتملا و ال ءارآ  عم  قفتی  ـال  هنـال  هیف  حـضاو  أـطخلا  نأ  ریغ  هلجد  يرجم  صخی  اـمیف  ماـعلا  يأرلا  وـه  اذـه  لاـق  هریزجلا  دـالب 
عیمج مسر  نم  رهظی  سوـینیلب و  هقفاو  تارفلا و  نـم  هراتـسا  هفاـسم 2500  یلع  هجرخم  نأ  نوبارتسا  رکذ  دـقف  هیلحملا  نییفارغجلا 

يذلا اذه  نأ  هثیدحلا  تاطراخلا 
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يذلا یقیقحلا و  میدقلا  هلجد  لصأ  نع  ثحبی  نأ  بجیف  دارم  رهن  اهلهأ  هیمسی  هریزجلا و  یف  يرجی  يذلا  رهنلا  نع  زاتمم  هوفـصو 
سولب رتسم  قیقحت  نم  رهظ  يذلا  لیقناد و  ویسوم  هرکذ  امک  همیدقلا  فاصوالا  هیلع  قبطنت  يذلا  وه  امهنیب  نم  نزرأ  رهن  نأ  رهظی 

نع هرابع  دارم  رهن  نزرأ و  رهن  نأ  وه  هلاوحأ  دـصرل  هیفاکلا  تاودالا  هعم  هجرخم و  یلا  دادـغب  نم  دعـص  يذـلا  يزیلکنـالا  کـنل 
نزرأ و هریحب  زاـتجی  یقرـشلا و  بونجلا  یبوـنج  یلا  يرجی  نا و  هریحب و  یبرغ  دورمن  لاـبج  نم  ردـحنی  نزرأ  رهنف  یلعـالا  هلجد 

هجارق هلسلس  وخاز و  ناتوب و  لابج  نیب  یتلا  داهولا  یف  ارام  هریزجلا  یلا  لصی  بونجلا و  یلا  مث  یقرشلا  بونجلا  یبونج  یلا  هجتی 
ارماس و تیرکت و  نسلا و  هقرـش  هعلق  نسلا و  لصوملا و  یه  هبـصم  یلا  هطقنلا  کلت  نم  هیتفـض  یلع  هعقاولا  نکامألا  رهـشأ  غاط و 

زاتجی مث  ارتمولیک  وحن 200  یلعالا  بازلاب  یقتلی  ثیح  نسلا  یلا  هریزجلا  نم  هارجم  هرـصبلا و  هنرقلا و  دادـغب و  سیبوأ و  تابارخ 
کلذک يرجی  یقرشلا و  بونجلا  یبونج  یلا  نیرمح  لت  لوحکم و  لبج  هطساوب  فطعنیف  ارتمولیک  هفاسم 74  هقرش  هعلق  یلا  ابونج 

هفاـسم 92 دادـغب  یبونج  یلا  یلوـالا  ههجلا  یلا  دوـعی  مث  ارتـمولیک  هفاـسم 50  اقرـش  میقتـسی  مث  ارتمولیک  اّرماـس 185  قوف  اـم  یلا 
لبج وـحن  امدـقتم  تارفلا  نع  هلجد  دـعابتی  نیتـقیقد  هـجرد و  دـنع 42  ارتـمولیک و  هفاـسم 46  تارفلل  اـیزاوم  يرجی  مث  ارتـمولیک 

هنرقلا 135 یلا  یقرـشلا  بونجلا  یبونج  یلا  مث  ارتـمولیک  اـبونج 65  يرجی  همیقتـسم و  هیواز  یلع  ارتمولیک  يرجیف 185  ناتسرول 
اهنم ارتمولیک  هبـصم 1475  یلا  هلجد  يرجم  لوط  نوکیف  انرکذ  امک  برعلا  طشب  یمـسی  كانه  نم  تارفلاـب و  یقتلی  مث  ارتمولیک 

؟؟؟ لئاوغ رثکأ  هلجد  رهن  هفیفخ و  هدایز  دادزی  مث  رتم  وحن 200  هریزجلا  دنع  وهف  هضرع  امأ  برعلا و  طشل   167

ئطاوش كاذ و  نم  اـبیترت  رثکأ  رزجلا  دـملا و  يأ  هیف  هداـیزلا  هارجم و  ردـحتل  ـال  هیف  تابابـصنالا  هرثکل  عرـسأ  هیرج  تارفلا و  نم 
رهـشأ رهنلا و  اذهب  قلعتی  ام  هصالخ  هذـه  هریثک  تابارخ  اهیلع  اهرظانم و  فلتخت  کلذ  ءارو  نم  هرفق و  دادـغب  یلا  هنرقلا  نم  هلجد 

مهجلا نب  یلع  لوق  یف  دراولا  دادغبب  يذلا  رسجلا  وه  هیلع  یتلا  روسجلا 

يردأ يردأ و ال  ثیح  نم  يوهلا  نبلجرسجلا  هفاصرلا و  نیبرهملا  نویع 

اصخلم یهتنا 
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امهیلی ام  ءارلا و  عم  لادلا  باب 

هراشا

______________________________

[ ندسرد ]

ثالث هجرد و  ضرع 51  یف  هعقاو  اینوصکـص  هکلمم  همـصاع  یه  نون * هرخآ  لادلا  حتف  نیـسلا و  ءارلا و  ناکـسا  لادلا و  رـسکب 
داو یف  یبلا  رهن  یتفـض  یلع  یه  یقرـشلا و  بونجلا  یلا  نیلرب  نع  الیم  دعبت 99  اقرش  هقیقد  هجرد و 44  لوط 13  الامش و  قئاقد 

هفیظنلا و عراوـشلا  هـلیمجلا و  هینبـالا  نـم  ریثـک  اـهب  جـهب  رظنم  تاذ  یه  همـسن و  اهناکـس 177089  ددـع  هعقب  لـمجأ  یف  بصخ 
تالحم سرادم و  هلمج  روهشملا و  ریوصتلا  ضرعم  هیعانـص و  تاعومجم  همیدق و  راثآ  هینبأ و  هدع  اضیأ  اهب  هقینالا و  تاهزتنملا 

هنس 593 تینب  ناکسلل  رظنلاب  ایناملا  یف  هعبارلا  هنیدملا  هراجتلل و  میظع  روحم  یه  لماعم و  دئارج و  عباطم و  هدع  هیریخ و 

امهیلی ام  ماللا و  عم  لادلا  باب 

[ یهلد ]

یف 28 یبرغلا  لامشلا  یلا  اتکلک  نع  الیم  دعب 830  یلع  هنجلا  رهن  عورف  نم  عرف  یلع  هیزیلکنالا  دنهلا  یف  هنیدم  یلهد * وأ  یلد  وأ 
مهرثکأ همـسن  فلأ  وحن 160  اهناکـس  ددع  یقرـشلا : لوطلا  نم  هقیقد  هـجرد و 18  یلامـشلا و 88  ضرعلا  نم  هـقیقد  و 39  هجرد 

هریدتـسم و جاریا  هولعت  امدق  وحن 30  هعافترا  رمحالا  یلمرلا  رجحلا  نم  روسب  هطاحم  لایمأ  هعبـس  هنیدـملا  طیحم  نوملـسم و  دونه 
رصقلا هلوأب  هغاصلا و  قوس  وأ  كوس  یندناش  عراش  اهنم  هفیرظ  عراوش  هدع  اهب  امدق و  هتعس 20  قدنخ  اباب و  رشع  دحا  هل  عالق و 
يذـلا ماعلا  عمجملا  هرخافلا  اهتینبأ  نم  هرـضن و  نیاج ؟؟؟ هحیـسف و  تاـعاق  یلع  ریهـشلا و  یکلملا  عماـجلا  یلع  يوتحملا  یکلملا 

یمسملا میظعلا  عماجلا  اهنم  کنرف و  نویلم  وحنب 150  هتمیق  تردق  يذلا  رهاوجلا  بهذلا و  نم  عونـصملا  سوواطلا  شرع  هب  ناک 
اعبرم امدق  هتحاسم 450  هیرجه  تاونـس 1047  تس  یف  ناهج  هاش  هداش  يذلا  اهبئاجع  ایندلا و  بئارغ  نم  دودـعملا  هنمج  دجـسم 

ببق ثالث  هولعت  امدق  هلوط 261  ضیرع و  يرجح  ملسب  هیلا  یقری 
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هسردم هئامثالث  وحن  اهراوجب  هنیدملا و  یف  دجوی  اعماج و  وحن 40  کلذ  ادـع  اهب  هعفترم و  هرانم  هایاواز  نم  لک  یف  رمرملا و  نم 
ریارحلا و فانـصأ  یف  اصوصخ  قطنلا  هعـساو  اهتراجت  تاجوسنملل و  لماعم  هدع  اهب  تاناخـسرت و  هدع  نیملـسملا و  سرادم  ادـع 
هنـس 590 یف  دنهلا و  ماکحل  هدعاق  عبارلا  نرقلا  یف  هنیدملا  هذه  تناک  دق  روهال و  یلا  اتکلک  نم  هماعلا  قیرط  یلع  یه  رهاوجلا و 
دی و یلا  دی  نم  لقتنت  لزت  مل  ناتابلا و  هلودب  هلوهـشم  هلود  اهب  هداوق  دحأ  نیدلا  بطق  سـسأ  يروغلا و  دمحم  هونع  اهحتف  هیرجه 

مکح اهیلع و  یلوتـسا  اهنم و  تالحم  هلج  برخ  اهراوسأ و  بقن  زیلکنـالا و  اهرـصاح  هنس 1275  یلا  يرخأ  فعـضت  هرم و  يوقت 
نآلا یلا  کلذک  لزت  مل  دیؤملا و  یفنلاب  رداهب  دمحم  هاش  اهکلم  یلع 

______________________________

[ قشمد ]

ناعنک نب  قاشمد  اهیناب  مساب  قشمد  تیمـس  سوماقلا  یف  ماشلا و  ءاحیفلا و  قلج و  نوریجب و  یمـست  هریغ  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
نب داع  نب  دعـس  نب  نوریج  مساـب  نوریجب  تیمـس  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  مـالغ  قشمد  مساـب  لـیق  دورمن و  نب  قشمد  مساـب  لـیق  و 

مـسا لیق  هصاخ و  قشمد  لیق  اهلک و  هروکلا  مسا  لبق  هیمجعأ  هظفل  قلج  میکحلا و  نامیلـس  هاـنب  اـهباوبأ  نم  باـب  مساـب  وأ  صوع 
دالبل مسا  ماشلا  ظفل  ءاحیفلاب و  بقلت  دـق  اهیف و  نم  ءاـملا  يرجی  اـهارق  يدـحا  یف  هأرما  لاـثمت  مسا  لـیق  اـهارق و  يدـحاب  عضوم 

اورسایت يأ  اهیلا  اومءاشت  ناعنک  ینب  نم  اموق  نالوأ  اهلامـش  يأ  هلبقلا  همأشم  نع  اهنال  لیق  اهتدعاق و  اهنال  قشمد  یلع  قلطی  هیروس 
هثنؤم و یه  زمهت و  اذه ال  یلع  دوس و  رمح و  ضیب و  تاماش  اهـضرأ  نال  وأ  هینایرـسلا  هغللا  یف  نیـشلاب  هناف  حون  نب  ماس  مساب  وأ 

هکلمملا هدـعاق  تناک  ایندـلا و  ندـم  مدـقا  نم  یه  کسمد و  هیناربعلاب  اهمـسا  مارا و  نب  صوع  اهیناب  نا  لیق  و  یهتنا ..  رکذـت  دـق 
لوـطلا نم  هقیقد  هـجرد و 20  یلامـشلا و 36  ضرعلا  نم  هـقیقد  هـجرد و 33  یف 33  هیروسلا  هیالولا  هبـصق  نـآلا  یه  هینایرـسلا و 

سدـقلا 136 نع  ارتمولیک و  توریب 114  نع  دـعبت  لایمأ  هعـست  نم  رثکأ  اهطیحم  امدـق و  رحبلا 2344  حطس  نع  اهعافترا  یقرـشلا 
لیمج بصخ  لهس  یف  اهعقوم  الیم و  طسوتملا 45  رحبلا  نع  برغب و  ابونج  الیم  بلح 180  نع  یقرشلا و  لامشلا  لامش  یلا  الیم 

نونامث هطیحم 
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هتیواز یف  میدـق  روس  اهب  طیحی  فصن  لیم و  وحن  برغلا  یلا  قرـشلا  نم  اـهلوط  لکـشلا  هضیب  هیبونجلا  يدرب  رهن  هفـض  یلع  ـالیم 
اهرهزأ اهاهزأ و  ایندلا و  تانج  لضفأ  نم  دعت  هطوغ  یف  اهنیتاسب  اههایم و  هرثک  یف  هریهش  یه  هروهشملا و  اهتعلق  هیبرغلا  هیلامـشلا 
لـضفت قشمد  هطوطب  نبا  لاق  قشمد و  هطوغ  هلبالا و  رهن  ناّوب و  بعـش  دنقرمـس و  دغـص  هعبرأ  ضرالا  تاهزتنم  ءادـفلا  وبأ  لاـق  و 

قرـشملا و هنج  یهف  قشمد  امأ  ریبج و  نب  نیـسحلا  وبأ  لاق  اهنـساحم و  نع  رـصاق  وهف  لاط  نا  فصو و  لک  انـسح و  دـالبلا  عیمج 
نم هیـسدنس  لـلح  یف  تلجت  نیحاـیرلا و  راـهزأب  تلحت  دـق  اـهانیلج  یتلا  ندـملا  سورع  اهانیرقتـسا و  یتلا  مالـسالا  دـالب  همتاـخ 

هبناذـم باسنت  لیبسلـس  ءام  لیلظ و  لـظ  نییزت  لـمجأ  اهتـصنم  یف  تنیزت  نیکملا و  ناـکملاب  نسحلا  عضوم  نم  تلح  نیتاـسبلا و 
داکتف أمظلا  یلا  تقاتـشا  یتح  ءاملا  هرثک  اهـضرأ  تمـس  دـق  لیلعلا و  اهمیـسن  سوفنلا  ییحی  ضایر  لیبس و  لـکب  مقرـألا  بایـسنا 

مامکالا رمقلاب و  هلاهلا  قادحا  اهب  نیتاسبلا  تقدحأ  دـق  بارـش و  دراب و  لستغم  اذـه  کلجرب  ضکرا  بالـصلا  مصلا  اهب  کیدانت 
رعش اهیف  لیق  رصبلا و  دادتما  ءارضخلا  اهتطوغ  اهیقرشب  تدتما  رمثلاب و 

لوذع حلاوأ  شاو  جل  نا  حربم و  اهیلا  قوش  انب  قشمد 

لومش لامشلا  سافنأ  ریبعاهبرت و  رد و  ءابصحلا  اهب  دالب 

لیلع وه  ضورلا و  میسن  حص  قلطم و  وه  اهؤام و  اهیف  لسلست 

یلع یه  حتفلا و  دـعب  ینب  یناثلا  یلـصالا و  میدـقلا  وه  لوالا  هجراخ و  رخآلا  روسلا و  لخاد  امهدـحأ  نیمـسق  یلا  همـسقنم  یه  و 
یتحتلا و نادیملا  یقوفلا و  نادیملا  روغاشلا و  نویلیئارسالا و  يراصنلا و  اهب  هیریمقلا و  یه  ماسقأ و  هینامث  هموکحلا  میـسقت  بسح 
ادج و همیدق  باوبأ  هینامث  هل  روسلا  لخاد  يذـلا  مسقلا  ماسقأ و  هدـع  هذـه  نم  مسق  لک  هیحلاصلا و  هرامعلا و  هبیقعلا و  تاونقلا و 

یف هیباجلا و  باب  ایارـسلا و  باب  اهبرغ  یف  سیدارفلا و  باب  هل  لاـقی  هراـمعلا و  باـب  مالـسلا و  باـب  اـموق و  باـب  اهلامـش  یف  یه 
مالسالا و ردص  یف  تسسأ  اهتعلق  نا  روهشملا  نامورلا و  دهع  نم  وه  یقرشلا و  بابلا  اهقرش  یف  ریغـصلا و  اروغاشلا و  باب  اهبونج 

اهضرع 170 هوطخ و  اهلوط 330  كولملا  هالولا و  اهنکسی  هلیمج  تناک 
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تنب هیرجه  هنس 1280  یف  نآلا و  یلا  ابارخ  دادزت  لزت  مل  هنس و  وحن 40  نم  بارخلا  اهب  ادب  دق  امدق و  نیعست  نم  رثکأ  اهعافترا  و 
نیرشع لوزنل  هیفاک  نکت  وحن 10  یناقوفلا و  نادیملا  یف  نییحیسملا و  نکـسم  وه  يذلا  مسقلا  یف  نینـصح  اهب  هینامثعلا  هموکحلا 

ثیح اهرهاظ  نم  لمجأ  اهلخاد  بشخلا  نبللاب و  اهالعأ  راجحالاب و  اهلفـسأ  هقـصالتم  هنیدملا  هینبأ  .مهتامهم و  عم  دونجلا  نم  افلأ 
اعماج اهب 153  ناکد و  وحن 9000  یلع  يوتحت  هریثک  قاوسأ  اهب  راـهزأ و  راجـشأ و  كرب و  یلع  وتحم  فرخزم  شوقنم  هنم  ریثک 

افلأ هدلب 12  عانـص  یلا  فاضأ  هیرجه و  هنـس 87  ناورم  نب  کلملا  دبع  نب  دیلولا  هئانب  یف  عرـش  يومالا  عماجلا  اهلمجأ  اهمدـقأ و 
لکیه یف  هلثم  عنـصی  نا  اذوهی  کـلملا  رمأ  مث  نومار  مهدوـبعمل  میظع  لـکیه  نییمارـالا  ماـیأ  یف  هناـکم  ناـک  مورلا و  عانـص  نم 

لعج یمالسالا  حتفلا  یف  مث  هیحیـسم  هسینک  هانب  مث  رـصیق  سویداقرا  مایأ  یف  برخ  مث  نورلا  مث  نانویلل  ادوبعم  راص  مث  میلـشروأ 
اهولعل رسنلا  هبق  یمست  هقهاش  هبق  هطـسو  قوف  هوطخ و  اتئام  هلوط  انحوی و  سیدقلا  مساب  هسینک  رخآلا  فصنلا  یقب  اعماج و  هفـصن 

هنس 728 و زکنت  ریمالا  اهانب  هعبرألا  بهاذملا  باحـصأل  بیراحم  هعبرأ  هیف  هیحاجک و  اهیبناج  یلع  ناقاورلا  رـسنلا و  اهتهباشمل  وأ 
امم نسحأب  در  یلاهالا  هریغ  هیلعلا و  هلودلا  همهب  امیظع و  ارارـضإ  هبرـضأ  قیرح  هباصأ  هدیعب  ریغ  هدم  نم  هعبـس و  هیجراخلا  هباوبأ 

رهشأ نم  اهتامامح  ثیدحلا و  اهنم  میدقلا و  اهنم  سئانک  هدع  اهب  اماقم و  هیکت و 194  ادجسم و 14  اهب 71  هزیجو و  هدم  یف  ناک 
و اشاب ..  دعسأ  ناخ  اهرهشأ  اناخأ  اهب 139  امامح و  وحن 60  یه  ءام و  اهرزغأ  اناقتا و  اماظتنا و  اهنـسحأ  یماشلا و  رطقلا  تامامح 

دعب یلع  كراسی و  نع  دیزی  رهن  کنیمی و  نع  يدرب  يرت  دلبلا  ادصاق  تالجعلا  قیرط  تکلس  اذاف  اهترثک  نع  لست  الف  اههایم  امأ 
تاونقلاف و يدرب  همـسا  یقبی  یقابلا  سایناب و  رهن  مث  تاونقلا  رهن  هنم  عرفتی  مث  اضیأ  كراسی  نع  اروث  رهن  هنم  عرفتی  رمد  نع  لـیم 
يدرب و یلا  مضنی  كانه  اهنم  دیزی  هام  رودلا و  تامامحلا و  دباعملا و  عراوشلا و  یف  ناعزوی  تاونقلاب و  هنیدملا  نالخدـی  سایناب 

دیزی رهن  نادـیملا و  ضعب  یقـست  تاونق  یف  يرجی  اـیراد و  برق  عرف  هنم  لـصفنی  رمد  دـنع  يدرب  نم  عرفتی  يذـلا  یناربدـلا  رهنلا 
اهرود یف  عزوی  هیحلاصلا و  نیتاسب  یقسی 
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یقـسی هنم  ضئافلا  ناعرف و  هنم  هنیدملا  لخدـی  اهیقـس  دـعب  هیلامـشلا و  نیتاسبلا  یف  يرجی  اروث  رهن  يرقلا و  یقـسی  هنم  ضئافلا  و 
مـضنی اموت و  باب  نم  ناجرخی  مث  هریثک  هیحرا  ریدی  هعم و  هنیدـملا  لخدـی  ابرقع و  رهن  هنم  عرفتی  هعلقلا  يدرب  غولب  دـنع  يرقلا و 
هریحب یف  بصت  دحاو و  يرجم  یف  رهنالا  هذه  لک  ایاقب  عمتجت  مث  يرقلا  نیتاسب  امههایم  یقـست  مث  هنیدملا  نع  دئازلا  ءاملا  امهیلا 

یه راهنالا  هذه  اهیورت  یتلا  یـضارألا  ابرقع و  سایناب و  تاونقلا و  اروث و  یناربدلا و  دیزی و  يدرب و  یه  هروکذـملا  رهنالاف  جرملا 
مهدج و اهیحالف و  ناقتا  هعانـص و  نسحب  هدحاو  هنـس  یف  هددعتم  الالغأ  جتنت  هباصخلا  هدوجلا و  هیاغ  یف  ءارمح  هبرت  تاذ  لوهس 
رـضخلا و لوقبلا و  بوبحلا و  عاوـنأ  یه  اـهتعارز  لیـصاحم  سقطلا و  نسح  هاـیملا و  هرثـکب  اـهتعارز و  اـهتحالف و  یف  مهداـهتجا 

ناکس ددع  همسن و  فلأ  وحن 900  هیالولا  ناکس  ددع  و  تاعقنتـسملا : رثاکت  ببـسب  فیرخلا  یفالا  دیج  لدتعم  اهؤاوه  هکاوفلا و 
نویناریا دارکالا و 600  نم  هبراغملا و 6000  نم  برعلا و 4200  نم  مهنم 126700  سفن  فلأ  نیتئاملا  نیبام 150 و  هنیدملا  سفن 

نوقابلا دوهیلا و  نم  هعیشلا و 15000  نم  نوملسم  هعامجلا و 5400  هنسلا و  لهأ  نم  نوملسم  مهنم 114000  نمرالا  نم  و 2000 
اهتألم ثیح  هیومألا  هلودـلا  مایأ  اصوصخ  نامزلا  میدـق  نم  کـلذ  یف  هقیرع  یهف  اـهفراعم  اـهمولع و  اـمأ  و  نوعونتم ..  نویحیـسم 

هرع و لهـسف و  هلیزج  افاقوأ  اهل  تفقوأ  اهب و  هقاطن  عیـسوت  مولعلا و  رـشن  لیبس  یف  هریزغ  ـالاومأ  تقفنأ  بتاـکملا و  سرادـملاب و 
ناثدـحلا و قراوط  نا  الا  هلیوط  هدـم  هلاحلا  هذـه  یلع  لزت  مل  قافآلا و  یف  مهتیـص  راط  مالعالا و  نم  ریثک  اهب  غبن  هرمأ و  لحفتـسا 

نا ردـقت  مل  اهنا  الا  هیلاغ  هجئار  تناک  نا  دـعب  مولعلا  کلت  قاوسأ  اهب  تدـک  هیلاعلا و  ممهلا  کلت  اـهنم  تفعـضأ  ناـمزلا  فورص 
نارقالا نیب  قبـسلا  تابـصق  نیزئاح  نافرعلا  لـضفلا و  هیولأ  نیعفار  اولاز  ـال  لـب  بدـألا  لـضفلا و  بح  نم  هیلع  اورطف  اـم  مهبلـست 

میلعتل هدـیدجلا  سرادـملا  نم  ریثک  اضیأ  اهب  بالطلا و  نم  فالآب  هصاغ  بادآلا  مولعلاب و  هرومعم  تلاز  هیمالـسالا ال  سرادـملاف 
هلودلا اهتحنم  هدیعب  ریغ  هدم  نم  هیدادعا و  هیبرح و  هیوناث و  بتاکم  هیئادتبا و  بتاکم  هدع  اهنم  ثانالا  روکذـلل و  هثیدـحلا  مولعلا 

هسردمب هیلعلا 
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هعنایلا اـهرامثأ  ینج  نیبلاـط  بـالطلا  شویج  اـهیلع  تلبقأ  تحتتفا  ذـنم  اـهتعاضب و  اـهیلا  تدرو  يومـألا  قنورلا  اـهل  تداـعأ  هیبط 
بتاکم تناک  نویلیئارـسالا و  نویحیـسملا و  اهأشنأ  یتلا  سرادملا  ادع  هلک  اذه  داهتجا و  دج و  لکب  اهنونف  لیـصحت  یلع  نیفکاع 

قافآلا یف  هرئاط  اهترهـش  تناک  دقف  اهعئانـص  اما  لیلقلا  الا  اهب  قبی  مل  نامزلا  رورمب  اهنا  الا  هثیدحلا  همیدقلا و  بتکلاب  هرماع  قشمد 
عیصرتلا ناهدلا و  لاصنلا و  رافشلا و  هعانص  جنرفالا و  دنع  اهیلا  بوسنملا  یـشوملا  جوسنملا  هعانـص  امیـس  همیدقلا ال  رـصعألا  یف 

الا جنرفالا  اهفرعی  ملف  لاصنلا  رافشلا و  هعانـص  امأ  هراجتلا  هغایـصلا و  هدادحلا و  هغابـصلاک و  هیداعلا  عئانـصلا  نع  الـضف  فدصلاب 
نینس ذنم  الا  اهتفرعم  نم  اونکمتی  مل  اوردقی و  ملف  اهوفشتکیل  مهدهج  ابوروأ  یف  هعانصلا  بابرأ  غرفأ  هیبیلصلا و  بورحلا  هطـساوب 

نم اقارتسا  الا  نییوابوروالا  دنع  ملعی  مل  هناف  قشمد  یلا  هبـسن  وکـسامد  مساب  جنرفالا  دنع  فورعملا  یـشوملا  جوسنملا  اذک  هلیلق و 
هضفلا وأ  بهذلاب  ذالوفلا  دیدحلا و  شقنت  یه  عیصرتلا و  هعانـص  اذک  نآلا و  یلا  هب  هزاتمم  قشمد  هعانـص  لزت  مل  قشمد و  هعانص 

نع هیانک  یه  قشمد و  یلا  هبـسن  نیکـسامد  هیجنرفالاب  مهدنع  یمـست  اذل  مهنع و  الا  اهوذخأی  مل  نییوابوروالا  ناف  رخآ  ندـعم  وأ 
ناهدلا هعانص  امأ  لاکا و  ضماحب  رفحی  نآلا  رفحلا و  ملقب  کلذ  رفحی  ناک  هیـضف و  وأ  هیبهذ  هنیخن  طویخب  هوشح  ندعملا و  رفح 
اهضعب ءاقب  دجوی  ثیح  مهئامدق  دنع  هعانصلا  هذه  ناقتا  یلع  لدت  همیدق  هریثک  تویب  تاناهد ؟؟؟ لزت  مل  ماشلا و  نم  دقفت  داکتف 

دنهلا و هراجت  لوحت  رمدت و  طوقـس  دعب  اصوصخ  اهجاور  یف  هدرفم  تناک  دـقف  اهتراجت  امأ  ریغت  نودـب  هنـس  وحن 300  خیرات  نم 
اهب يربلا  جـحلا  عامتجا  اهمدـقت  داز  دـق  ابوروأ و  راجت  اهدـصقت  تناک  امیظع و  اـنأش  تزاـح  اـهتراجت  ناـف  اـهیلا  قارعلا  مجعلا و 

نرقلا و اذه  طساوأ  یف  الا  اهیف  هراجتلا  طحنت  مل  جاورلا و  هریثک  هعونتم  هراجتل  اماع  اقوس  کلذـب  تناکف  هفلؤم  فولأ  نم  نوکملا 
هینیطنطسقلا و نیب  اهنیب و  هیراجلا  هیربلا  هراجتلا  کلذب  ترسخف  طسوتملا  رحبلا  یقرش  یف  رخمت  هیراجتلا  نفـسلا  تذخأ  امل  کلذ 

هیدنهلا هیقارعلا و  هیربلا  هراجتلا  اهتبلس  اهنال  اضیأ  سیوسلا  هعرت  تحتف  امل  امظع  اهتبیصم  تدادزا  اهریغ و  لوطانالا و  یلیا و  مورلا 
زاجحلا قیرط  اهبیرقتب  اهریغ و  هیمجعلا و  و 
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لضف نم  لمالا  نا  الا  هراجت  ایاده و  هبه و  اهنم  دوزتی  ابایا و  اباهذ و  یجح  فالآ  اهب 10  عمتجی  ناک  نا  دعب  اریثک  يربلا  جحلا  لق 
اهخیرات امأ  و  رکذی ..  نأش  لبقتـسملا  یف  اهل  نوکی  اهترهز و  وهزت  اهتورث و  اهل  دوعت  نأ  هیزاجحلا  هیدیدحلا  هکـسلا  مامتب  میرکلا 

یلاهأ عفر  امل  اهیلع و  نویلباـبلا  سرفلا و  یلوتـسا  نیح  هنـس 721  یلا  نییروشالل  هعـضاخ  لزت  مل  مث  اهیناب  یف  فالخلا  مدقت  دقف 
تقرحأ ایروس و  رئاس  باصأ  ام  اهباصأ  نایـصعلاب و  رهاـج  نم  عم  اـهیلاهأ  تناـک  لـباب  کـلم  رـصنتخی  یلع  نایـصعلا  ءاول  اـیروس 
ردنکسا اهیلع  یلوتسا  مث  لباب  یلع  طلست  نیح  يدام  کلملا  اهیلع  یلوتسا  مث  اهنم  ریثک  یبس  اهیشاوم و  تلتق  اهعرازم و  اهیغارم و 

مث اـهتینبأ  نم  اریثک  اورمد  سرفلا و  اـهحتف  مث  نویناـمورلا  اـهیلع  یلوتـسا  مث  هیناـنویلا  نییقولـسلا  هکلمم  نم  تراـص  مث  نینرقلا  وذ 
تناک نایفس و  یبأ  نب  هیواعم  هنع  یلاعت  هّللا  یضر  رمع  اهیلع  لمعتـسا  نوملـسملا و  اهحتف  هرجهلل  هنـس 13  یف  مث  نامورلل  تداع 

کلامملا هدـعاق  قشمد  تلعج  یتلا  هیومالا  هلودـلا  سـسؤم  وهف  هفالخلاب  سانلا  هعیاـب  هنس 41  یف  هنـس و  نیرـشع  اهیلع  هترامادم 
نونفلا و یف  یقرتلا  بیترتلا و  ماظتنالاب و  هراضحلا  تاجرد  یمسا  تغلب  اهنأش و  الع  قشمد و  رمأ  مظع  مایالا  کلت  یف  هیمالسالا و 
هیواعم و مهلوأ  ءافلخلا 14  نم  قشمد  کلم  يذـلا  ناک  دارم و  لکل  اغلبم  داصقلل و  أجلم  تحبـصأ  هراجتلا و  هعارزلا و  فراعملا و 

نم حافسلا  رکاسع  دئاق  یلع  نبا  هّللا  دبع  قشمد  رصح  هیرجه  هنس 132  یف  کلذ و  دعب  هفالخ  اهیلا  دعت  مل  یناثلا و  ناورم  مهرخآ 
هنس یف  اهیلع و  یلوتسا  دیلولا و  مهتلمج  نم  اهلهأ  نم  اریثک  لتق  هونع و  اهحتف  همیزه و  رـش  ناورم  رکاسع  مزه  نا  دعب  سابعلا  ینب 
اهنع لحرف  اهءام  لقثتسا  اهأبوتسا و  هنکل  اهیلا و  کلملا  نیواود  لقن  لکوتملا و  اهءاج  هنس 243  یف  رصم و  هیالو  یلا  تمض   180

هلمرلا و یلا  هـتعبت  هنـس 271 و  اهتلخد  دادغب و  رکاسع  اهتدجنأ  مث  اهعـضخأ  نولوط  نب  دمحأ  يوق  امل  نیرهـش و  اهب  ماقأ  نا  دـعب 
اهلبقی ملف  قشمد  یلا  ترقهقتف  هیدادغبلا  دضتعملا  رکـسعب  رفظ  لاتقلا و  فنأتـسا  هسفن و  دعأ  هدم  دعب  هیلع و  هرئادلا  ترادف  هتلتاق 

مهنع اوفرـصناف  لام  یلع  اهلهأ  مهحلاص  قشمد و  یلع  هطمارقلا  تبلغت  هنـس 289  هیورامخ و  هعاط  یلا  تداع  اهنع و  تلحرف  اهلهأ 
یلوتسا هنس 292  و 
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لمح هنس 333  قئار و  نبا  اهب  دبتـسا  هنـس 327  اریثک و  اقلخ  اولتق  اهوبهن و  هطمارقلا و  اهدـصق  اهلماع  باغ  اـمل  یفتکملا و  اـهیلع 
نب دمحم  مساقلا  یبأ  نع  هلاکولاب  روفاک  اهیلع  مکح  امل  اهیلع  یلوتـسا  مث  اهنع  دترا  اهرـصاح و  ینادمحلا و  هلودـلا  فیـس  اهیلع 

دیشخألا نب  یلع  نبا  دمحأ  سراوفلا  وبأ  هفلخ  هنس 357 و  روفاک  تام  مث  مهیلع  اروفاک  اولعج  هعمطل و  اهلهأ  هجرخأ  مث  دیشخالا 
اهیف هبطخلا  ماقأ  اهضعب و  بهن  هنیدملاب و  رفظف  جالق  نب  رفعج  هیلع  اریبک  اشیج  يولعلا  زعملا  اهیلا  ریس  هتیالو  نم  هیناثلا  هنسلا  یف  و 

اوعطق مث  هفینع  بورح  اهتعبت  رفعج  نیب  اهلهأ و  نیب  هنتف  کلذ  نع  أشلف  هنس 359  یف  کلذ  هیسابعلا و  هبطخلا  عطق  يولعلا و  زعملل 
هنیدملا و رهاظب  ارفعج  اولتق  هنس 360 و  هطمارقلا  اهءاج  مث  هیولعلا  هبطخلا  عجرأ  اهیلع و  بلغت  رفعج و  اهیلا  داع  مث  هیولعلا  هبطخلا 

نایر اهیلع  یلو  مث  اهب  هرمأ  مظع  اهلخدـف و  یلیقعلا  بوهوم  نبا  اـهیلا  ریـس  هطمارقلاـب و  زعملا  رفظ  هنس 362  یف  مث  اهیلع  اولوتـسا 
دالب تلزلزت  هنـس 455  یف  رارفلا و  یلا  نکرف  هلتاق  هسفنب و  زیزعلا  هدـصق  مث  هلودـلا  زع  یلاوم  دـحأ  نیکتفا  اهیلع  یلو  مث  مداـخلا 

هنـس 468 يومالا و  عماجلا  قرتحا  اهتطـساوب  هقراـشملا و  هبراـغملا و  نیب  هنتف  اـهب  تعقو  هنـس 461  یف  اـهنم و  ریثک  برخ  ماـشلا و 
یلا اهلهأ  اعد  يدادغبلا و  یلیعامـسالا  مارهب  اهاتأ  هنس 520  کلذ و  دعب  اهیف  نییولعلل  بطخی  مل  قشمد و  یلع  هقجالـسلا  یلوتـسا 

لیعامـسا هفلخ  لتق و  مث  لابجلا  یف  نوصح  هدـع  کلم  سایناب و  رهاط  ریزولا  هعطقاف  اـهب  هرمأ  لحفتـسا  ریثک و  قلخ  هعبتف  هبهذـم 
كاذ ذا  مهنم  لتقف  قشمد  یف  نیذـلا  هیلعامـسالا  عیمج  لتقب  رمأـف  يروب  كولملا  جاـت  ربخلا  غلبف  یغط  هرمأ و  مظع  یلیعامـسالا و 

هنس 803 یلا  بارخ  قرح و  یبس و  لتق و  بهن و  نیب  دئادشلا  عاونأ  یساقت  یه  هبلاغلا و  دیلا  اهباتنت  لزت  مل  مث  صخش  فالآ  هتس 
رـصم یلا  اهنع  الحار  ناک  ثیح  قوقرب  رهاظلا  کلملا  ناطلـسلا  نم  هلفغ  یف  یلوغملا  رومیت  اهیلع  لـمح  ذا  اـهتمزأ  تدتـشا  اـهب  و 
عاونأب ءارمالا  بذع  مهلاومأ و  بلـسی  یلاهالاب و  کتفی  ذـخأ  هعلقلا و  ملتـسا  نا  یلا  رظتنا  اوملـسف و  اهلهأ  یلع  قیـض  اهرـصحف و 

رمأ مث  رـصاعلاب  تیزلا  جارختـسا  مهنم  لاومالا  جرختـسا  رانلاب و  مهبوکی  هرات  سلکلا و  حـلملا و  ءام  مهیقـسی  ناک  هراـتف  باذـعلا 
هرکسع لعفف  قارحالا  لتقلا و  یبسلا و  ماعلا و  بهنلاب 
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دعب مایأ و  هثالث  میظعلا  ءالبلا  اذه  رمتسا  لزانملا و  اوقرحأ  لافطالا و  اورسأ  تاروتـسملا و  اوفـشک  تاردخملا و  اورـسا  قیلی و  الام 
حزن نأ  دـعب  مث  نونفلا  هرهم  عیمج  عئانـصلا و  لهأ  لضفلا و  باحـصأ  هعم  یلجأ  اهنع و  رومیت  راس  هنیدـملا  ءاحناب  راـنلا  تبعل  نأ 
مایأ یلا  هکارجلا  دیب  تیقب  اهراوسأ و  نوممری  اهبارخ و  ضعب  نورمعی  اوراص  اهیلا و  نودوعی  اهلهأ  ودراش  ذـخأ  هیروس  نع  رومیت 
هدعب تعـضخ  رهـشأ و  هثالثب  هئالیتسا  دعب  لتق  مث  ناموت  حلاصلا  کلملا  هنبا  هدـعب  یلوتـسا  هنـس 920 و  لتق  يذلا  يروغلا  هوصناق 

نانبل و رباکأ  نایعالا و  برعلا و  ارمأ  رضحأ  ینامثعلا و  ملعلا  اهب  رشن  روکذملا  اهیلع  یلوتـسا  امل  ینامثعلا و  میلـس  ناطلـسلل  قشمد 
یف هحارلا  نم و  الا  بثتـسا ؟؟؟ تقولا  کلذ  نم  اضیأ و  بلح  حـتف  هدـم  دـعب  قشمد و  یلا  عجر  مث  رـصم  حـتف  راـس و  مث  مهمرکأ 

هینارـصنلا و هنتفلا  هثداح  هیراشکنالا و  هثداح  يرـصملا و  اشاب  میهاربا  هثداـحک  رکذـلا  قحتـست  ـال  ثداوح  نتف و  ضعب  ـالا  دـالبلا 
تایفرصتم ثالث  یلا  همـسقنم  یه  نآلا و  یلا  هیلعلا  هلودلا  هیانع  لظب  ادوقعم  نمالا  ءاول  لزی  مل  زوردلا و  لبج  نانبل و  لبج  هثداح 

اهریغ کبلعب و  ءاقلبلا و  زیزعلا و  عاقب  هامح و  صمح و  اهندم  رهشأ  نم  هیحان و  ءاضق و 18  و 71 

______________________________

[ طایمد ]

هعبرأ وحن  دـعبت  لینلل  یقرـشلا  عرفلل  نمیالا  یطاشلا ء  یلع  هعقاو  همهم  ءاـنیم  همیظع و  هنیدـم  یه  هریغ  لاـق  لـصالا و  یف  اـهرکذ 
یف اهزکرم  هلزنملا و  هریحب  نع  رتمولیک  وحن  یبرغلا و  لامـشلا  یلا  هرهاـقلا  نع  ارتمولیک  طسوتملا و 160  ضیبالا  رحبلا  نع  لاـیمأ 

هجرد و 35 یقرشلا و 31  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 29  یف 29  اهعقوم  رـصم  روغث  دـحا  یه  يدرب ء و  سیل  اهؤاوه  نسحلا و  هیاغ 
اذـل ال كانه و  لـیلق  هقمع  عارذ و  وحن 100  اهدـنع  لینلا  ضرع  همـسن و  فلأ  وحن 35  اهیلاها  ددـع  یلامـشلا و  ضرعلا  نم  هقیقد 

یف ینب  عماج  یناث  وه  یطاعملا و  یباب  روهـشملا  دجـسملا  اهرهـشأ  هثیدح  همیدـق و  دـجاسم  هدـع  اهب  هریبکلا  بکارملا  اهیلا  لصت 
يرورکتلا نامثع  نب  حتاف  مدق  امل  مث  هیجنرفالا  بورحلا  مایأ  اهبارخ  عم  برخ  مث  طایمد  حتف  دنع  نوملسملا  هسسأ  يرصملا  رطقلا 

ضییبتل لماعم  هلمج  اهب  هیراخفلا و  یناوالا  عنـص  هیریرحلا و  هشمقالا  جسن  یف  همیدق  هرهـش  طایمدل  هلاح و  حلـصأ  هممر و  طایمد 
هشمقالا خورطبلا و  زرالا و  یف  اهتراجت  مظعم  لوضانالا و  ماشلا و  عم  همهم  هیراجت  هقلع  اهل  زرالا و 
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طایمد یلع  ناک  رـصم  صاعلا  نب  ورمع  حـتف  هیرـصملا و  رایدـلا  نوملـسملا  مدـق  امل  کلذ و  ریغ  باشخالا و  حـلملا و  هیریرحلا و 
عجرف كوماهلا  نبا  لتق  هبراحف و  دوسالا  نب  دادقملا  ورمع  هیلا  ذفناف  برحلل  دعتـسا  طایمدب و  یـصعتساف  كوماهلا  هل  لاقی  لجر 
هردـق مهیلع  دـحألام  دابعلا و  اوخود  دالبلا و  اوحتف  دـق  برعلا  ءالؤه  نا  میکح  مهنم  لجر  لاقف  هباحـصأ  راشتـسا  دـلبلا و  یلا  هوبأ 

یلا ـالیل  جرخف  لـقاع  دـلو  هل  ناـک  هلتق و  كوماـهلا و  هیلع  بضغف  انـضارعأ  اـنئامد و  یلع  نمأـنف  احلـص  مـهعم  دـقعت  نأ  يأرلاـف 
كوماهلا مهیلا  ملسف  راوسالا  یلع  نوربکی  مه  اذاف  برحلل  كوماهلا  جرخف  اونکمت  اولخدف و  دلبلا  تاروع  یلع  مهلد  نیملسملا و 

جنرفالا و اهیلع  تطلست  خیراتلا  كاذ  نم  هیرجه و  هنس 90  یلا  نیملسملا  دیب  لزت  مل  دوسالا و  نب  دادقملا  طایمد  یلع  فلختسا  و 
مادترا ببسب  لئاوغلا  کلت  نم  تنمأ  تقولا  کلذ  نم  يرجهلا و  عباسلا  نرقلا  رخاوأ  یلا  اهتابکن  بورحلا و  دئادش  یساقت  تذخأ 

یف يأ  نآلا  طایمد  اما  يزیرقملا و  لاق  يرادـقدنبلا  سربیب  کـلملا  رمأـب  کـلذ  ناـک  اـهیلا و  بکارملا  لوصو  نم  عناـملا  رحبلا  مف 
اهئارو نم  لینلا و  یلع  هفرـشم  رود  سرادـم و  دـجاسم و  تامامح و  قاوسأ و  تاذ  هریبک  هدـلب  تراص  دـقف  يرجهلا  عساتلا  نرقلا 

ارظنم دالبلا  نسحأ  نم  یه  نیتاسبلا و 

امهیلی ام  نونلا و  عم  لادلا  باب 

هراشا

______________________________

[ هلکند ]

 .. یلامشلا ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 30  نیب 19  لینلا  يداو  یف  ایلعلا  هبونلا  دالب  یف  هیالو  یه * یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
ناضیف تقو  زومت  یلا  رادآ  رهش  نم  اهرح  هدش  یمحلا و  يوس  ادج  ضارمالا  هلیلق  ءاوهلا  هدیج  یه  همسن و  فلأ  اهناکس 70  ددع 

مظعم هنسلا و  یف  نیترم  لغتـشت  یـضارالا و  کلت  بصخت  کلذب  الیم و  وحن 15  هیتفضل  هرواجملا  یـضارالا  نم  رمغی  يذلا  لینلا 
نم اهلیخ  نارفعزلا و  لوفلا و  رکسلا و  بصق  لینلا و  نویفالا و  نبلا و  غبتلا و  نطقلا و  اهتاعورزم  نم  رمتلا و  بوبحلا و  اهلیـصاحم 

هلئاعلا نم  مهبلغأ  اهناکس  امجح و  هیبرعلا  لویخلا  قوفت  یه  لویخلا و  دوجأ 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 664 

http://www.ghaemiyeh.com


201 ص :

یف هطاسبلا  تاذلا و  بح  لسکلا و  مهفاصوأ  نم  یلاحلا و  نرقلا  لئاوأ  یف  اهب  اونطوتـسا  نیذلا  کیلامملا  لسن  نم  مه  هیـشبحلا و 
نم قئاقد  هجرد و 10  یف 19  يرـسیلا  لینلا  هفـض  یلع  هعقاو  هلکند  هیالولا  هدـعاق  یـشاوملا و  هیبرت  نم  مهـشیعت  مظعم  هشیعملا و 

هلیفلا و مهتاـناویح  نم  الکـش و  مهلدـعأ  اـهوجو و  نادوسلا  نسحأ  نم  اـهلهأ  همـسن  فـالآ  وحن 10  اهناکـس  یلامـشلا و  ضرعلا 
هبونلا و دالب  زکرم  امیدـق  تناک  دـق  کلذ و  ریغ  لماعم و  ضعب  دـیدجلا و  زرطلا  نم  هینبأ  هدـع  اهب  نالزغلا و  دورقلا و  تافارزلا و 

هموکح ءاشنا  اولواح  رصم و  نم  نویفنملا  کیلامملا  اهاتأ  هیرجه  هنس 1227  یف  هیکیشلا و  برعلا  اهتحستکا  رشع  یناثلا  نرقلا  یف 
رصمل هعبات  یه  دهعلا  کلذ  نم  تیقب  يرصملا و  اشاب  میهاربا  مهعضخأ  هنس 1236  یف  مهیعس و  باخف  اهب 

امهیلی ام  ءاهلا و  عم  لادلا  باب 

هراشا

______________________________

[ یموهد ]

تاجرد و تس  ضرع  یف  اینیغ  نم  یبرغلا  ئطاشلا  یلع  هیقیرفا  نم  هکلمم  ءای  هرخآ  میملا  رـسک  اعبـشم و  هیناـث  مض  هلوأ و  رـسکب 
ابرغ ابغا و  اقرش  لابج و  لسالس  الامش  اهدحی  اقرـش  هقیقد  نیتجرد و 30  رفص و  هقیقد و  لوط 30  الامش و  تاجرد  هقیقد و 8   45

للختی بورحلا و  یف  هرخأت  وأ  اهکلم  حاجن  بسح  یلع  همسن  فلأ  فلأ و 800  نیبام 200  اهناکس  نینب و  نوج  ابونج  یتناشالا و 
همـصاع ماهند و  هریحب  یلا  قرـشب  ابونج  يرجی  يذلا  وغوزلا  وه  اهراهنا  ربکا  نوفأ و  ماهند و  امه  رزج و  دم و  اتاذ  ناتریحب  اهلابج 

اهلوح یتلا  یضارالا  اقرش و  هقیقد  هدحاو و 20  هجرد  لوط  الامش و  تاجرد  ضرع 8  یف  هبـضه  یلع  هعقاو  یه  یموبأ و  هکلمملا 
هعستم ماجآ  اهب  هفیطل و  تاوصأ  اهنم  ثعبنت  تالالش  تاذ  راهنا  هعنای و  رامثا  هقساب و  راجشأ  تاذ  هلیمج  هیدوا  داهو و  یلا  مسقنت 
ماجآلا هذه  راجشأ  نم  بیرغ و  مجح  یلا  راجـشالا  ومن  اهیف  شحفی  همیظع  ماجآ  رحبلا  همـصاعلا و  نیب  عیبانی و  تاریحب و  اهللختی 
تاباغلا کلت  فلأت  نمـسلا و  رجـش  يربلا و  ناـقدربلا  طنـسلا و  نیتلا و  نم  عون  صاـجآلا و  يدـنهلا و  رمتلا  لـیجرانلا و  لـیخنلا و 

بئاجع
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منغلا سوماجلا و  لیالا و  لـیفلا و  عبـضلا و  دـهفلا و  رمنلا و  دـسالاک و  هیربلا  شوحولا  نم  ریثک  دورقلا و  نم  عاونأ  هدـع  رویطلا و 
هثالث وحن  هلوط  غلبی  ادـج  ریبک  شافخلا  نم  سنج  اهب  اوبلاب و  فورعملا  نابعثلاک  هماسلا  یعاـفالا  نم  ریثک  ءاـملا و  سرف  يرحبلا و 

اهتاریحب و یف  رثکت  ادـج و  هلیلقف  اهلیخ  اما  زعاملا  منغلاک و  هیلهالا  تاـناویحلا  نم  ریثک  اـهب  ادـج و  هریبک  اـهریزانخ  اذـک  مادـقأ و 
قرخی يرعشلا  رودلا  نم  عون  مهیرتعی  اهلهأ  نا  الا  اعون  یحـص  اهؤاوه  و  ءاملا ..  بالک  هیرحبلا  اهلحاوس  دنع  كامـسالا و  اهراهنا 

نم اهیـضارأ و  هباـصخل  هرفاو  اهلیـصاحم  نا  ـالا  ماـظتنا  یلع  تـسیل  تناـک  نا  اـهتعارز و  یلــضعلا و  جیــسنلا  یلا  لـصی  دـلجلا و 
نمز نیترم و  هنسلا  یف  اهب  لالغتسالا  راهبلا و  رکسلا و  بصق  لینلا و  غبتلا و  لوفلا و  ریعـشلا و  هطنحلا و  هرذلا و  زرالا و  اهتاعورزم 

هیدـیدح و هحلـسأ  ضعب  نیکاکـسلا و  راـخفلا و  طـسبلا و  هـینطقلا و  هجـسنالا  اهتاعونـصم  نـم  نیلادـتعالا و  یف  مهدـنع  هـعارزلا 
سیل رکسلا و  شغلا و  بذکلاب و  نوعلوم  نبج و  لهأ  مهنکل  باعلالا  صقرلا و  یـشملا و  یف  طاشن  هفخ و  تاذ  هلدتعم  مهماسجأ 

فئاظو هیعارزلا و  لامعالا  اذک  نهفئاظو و  نم  اهلک  هیتیبلا  لامعالا  نهسنجل و  هبسنلاب  ماسجالا  یف  هماخضلا  لب  لامج  مهئاسن  دنع 
نیعونلل و همزتلم  هداع  مشولا  هطاسبلا و  هیاغب  اثانا  اروکذ و  مهـسبالم  رویطلا و  كامـسالا و  دیـص  یه  برحلا  تاقوأ  ادـع  لاـجرلا 
ءارشلا و عیبلا و  یف  یتح  هدالوأ  هتاجوز و  یلع  هقلطم  هطلـس  هلئاعلا  سیئرل  هیلاملا و  هعاطتـسالا  ردقب  هیمومع  هداع  تاجوزلا  دادعت 

نیط نم  هعـستم  فوفـص  تویبلا  ناردج  صوصخم و  ماظنب  هنیعم  ءانبلا  هسدنه  ثیح  يرقلا  یتح  دـحاو  زرط  یلع  اهلک  دالبلا  هینبا 
همیدع مهتویب  رثکأ  فوفص و  هسمخ  نم  رثکأب  ینابلل  هموکحلا  حمـست  رثکأف و ال  نامدق  فصلا  کمـس  نوزلحلا  فدصب  طولخم 

هنأ الا  ماس  هلا  دوجوب  نویموهدلا  دقتعی  و  ءاوهلا ..  رونلا و  لاخدا  هدارا  دنع  هعفر  نکمی  بلول  یلا  هدودشم  اهفوقـس  نا  الا  ذـفانملا 
هصوصخم و ءایـشاب  هیدام  هقالع  هل  دوبعم  لـک  رخا  تادوبعمب  مهتداـبع  نوصخی  هیلع  رـشبلا و  رومأ  یلا  تاـفتلا  ـال  هل و  هـالابم  ـال 
ریرحلا و رجـش  اهمظعأ  راجـشالا و  تادوبعم  مث  هجوز  هل 1000  یعافالا و  دوبعم  اهـصخأ  هددـعتم و  بتر  یلا  همـسقنم  مهتادوبعم 

هجوز اهنم 1000  لکل  مسلا و  نطقلا و 
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یف یمرت  هیرشب  حئابذ  رحبلا  تادوبعمل  نومدقی  هجوز و  هل 500  میظع  نهاک  بلاقب  اهسیئر  صخشی  یتلا  رحبلا  تادوبعم  مث  اضیأ 
هعطقت ءاسنلا و  هیلا  یتأتف  هناوطـسا  یلع  عضوی  لب  هنفد  زوجی  هقعاصب ال  لتق  نمف  دـعرلا  تادوبعم  مث  رحبلا  بالک  اهـسرتفتف  ءاـملا 

هریثک مهدنع  هدابعلا  تویب  اهنم و  رغـصأ  اهنکل  هذه  ریغ  تادوبعم  مهدنع  اهنلکأی و  نهنا  نرهاظتی  نههاوفأ  یف  محللا  عطق  عضت  مث 
اهنمتکی هیفخ  ارارسا  نملعی  هصاخ و  هیبرت  نیبری  نهاوک  مهدنع  ثانالا  عبر  اثانا و  اروکذ و  هنهکلا  اذک  تاهجلا و  لک  یف  هرـشتنم 

ناک يذلا  ماقملا  سفن  یناثلا  ملاعلا  یف  یف  هتوم  دعب  ناسنالل  نوکی  هنأ  مهتاداقتعا  نم  حاورالا و  ملاع  هرایز  هنهکلا  فئاظو  نم  و 
اذا ادبأ و  هتیرح  لانی  قیقرلا ال  دبعلا  کلذک  دبالا و  یلا  کلذـک  یناثلا  ملاعلا  یف  نوکی  اکلم  ملاعلا  اذـه  یف  ناک  اذاف  هتوم  لبق  هل 

نهاکلا و رضحیف  هتطساوب  مهعم  رباختیل  انهاک  رجأتـسیف  مهیلا  بهذیل  هنوعدی  هلبق  تاومالا  نم  هبراقأ  نا  نظی  ضرمب  مهدحأ  رعش 
اهل هیدادبتساف و  اهتموکح  اما  ضیرملل ..  هلاسرلا  غلب  یناثلا و  ملاعلا  راز  هنأ  یعدی  ظاقیتسالاب و  مث  تابـسلاب  رهاظتی  بوثب و  رثدتی 

هل نییوابروالا و  مومع  دـنع  فورعملا  دـیحولا  کیلملا  وه  قیقرلا و  هراجت  برحلا و  ندـملا و  روماب  موقی  هنیدـملا و  کلم  ناـکلم 
هتاضرم و یف  هداعـسلا  نودـقتعی  دوبعم و  هلزنم  هنولزنی  مه  هیلع و  دـحأ  ضارتعا  ناکما  نودـب  مهتایح  هتیعر و  یلع  هماـتلا  هطلـسلا 

دنع مهماـسجأ و  یلع  بارتـلا  نیرئاـن  ضرـالا  نیلبقم  مهلجرأ  مهیدـیأ و  یلع  نوبدـی  هنم و  بارتقـالا  دـنع  مههوجو  یلع  نورخی 
هکربلاب مهلک  نیرضاحلا  تاوصأ  هل  عفرت  سطع  اذا  قدانبلا و  هل  قلطت  تالظملاب و  راصبالا  نع  بجحی  بارـشلا  وأ  ماعطلل  هسولج 

دری امدخ و  اضعب  اسرح و  اضعب  اجاوزأ و  نهنم  اضعب  راتخیف  جاوزلا  نس  نغلب  یتاللا  تانبلا  عیمج  هماما  رضحی  هنس  لک  لوأ  یف  و 
یلع تابردـم  افانـصأ و  تابترم  هأرما  وحن 2500  نم  فـلؤم  صاـخلا  هسرح  هجوز و  نع 4000  ندزی  هتاجوز  نهیلاـهال و  یقاـبلا 

مهفرط ضغ  مههوجو و  لیوحت  نیراملا  لاجرلا  عیمج  مزلی  نهمامأ و  سرجلا  عرقی  جراخلا  یلا  نهجورخ  دنع  هیرکسعلا و  نونفلا 
هریغص لیوارس  هتحت  طسولا و  تحت  ام  یلا  هلصی  زارطب  یهتنت  نولملا  شامقلا  نم  مامکا  الب  هیردص  نهسبالم  نهرورم و  نیح  یلا 

نهتحلسا ناتکلا و  نم 
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نال یموهدـلا  شیجلا  یف  نیلتاقملا  دونجلا  نسحأ  نه  يراسالا و  طبرل  لبح  نهنم  هدـحاو  لک  عم  تیبابنلا و  فویـسلا و  قدانبلا و 
ثداوحلا هل  نوعمجی  هکلمملا  ءاـحنا  عیمج  یف  نورـشتنم  کـلملا  سیـساوج  نهنم و  هوخن  لـقأ  ءاـسنلا و  نم  فعـضأ  هیف  روکذـلا 

عئاـضبلا عیمج  یلع  موسرلا  ذـخؤت  یفوتملا و  هشیعمب  موقی  لـجرل  هتکرت  بهی  مث  کـلملا  هثراوف  هلئاـعلا  سیئر  تاـم  اذا  هعقاوـلا و 
تاروک یه  مهدنع  هیراجلا  دوقنلا  جاعلا و  تارداص  لخنلا و  یلع  ذخؤت  یتلا  موسرلا  نم  کلملا  لیخادـم  رثکأ  عیبلل و  هضورعملا 

یهی ء کلم  تام  اذا  هل و  هرواجملا  لئابقلا  يدـحا  کـلملا  وزغی  عیبرلا  یف  هنـس  لـک  تاـکنرف و  سمخ  يواـست  هروک  لک 8000 
نوعنصی هنس  لک  یف  یناثلا و  ملاعلا  یف  امدخ  هل  نونوکی  مهنا  مهنم  اداقتعا  هدعب  نوحبذی  مث  هیحـضتلل  رـشبلا  نم  فاک  ددع  هفلخ 

رضحی حبذی و  مث  صخشلا  نذأ  یف  هلاسرلا  کلملا  سمهیف  تاومألل  لئاسرلا  اولمحی  یکل  اصخش  وحن 80  هیف  نوحبذی  الافتحا  هل 
مث حـیباذملا  مد  نم  مهعیمج  نوبرـشی  هحیبذـلا  دـعب  يراکـس و  مهلک  نونوکی  نیذـلا  ءاسنلا  لاـجرلا و  نم  ریفغ  مج  حـبذملا  اذـه 

ماما حرطت  تایارلا و  سؤر  مهتینبأ و  اهب  نیزتل  مجامجلا  ذـخؤت  مث  روسنلا  بائذـلا و  اهـسرتفتل  هنیدـملا  جراخ  یلا  ثثجلا  بحـست 
نآلا یلا  اهلالقتسا  یف  لزت  مل  يرجهلا و  رشع  يداحلا  نرقلا  یف  هؤادتبا  ناک  هکلمملا  هذه  خیرات  لفاحملا و  یف  کلملا 

امهیلی ام  واولا و  عم  لادلا  باب 

هراشا

______________________________

[ غورود ]

وحن اهناکـس  ددـع  سیت ..  رهن  ءارو  هعقاولا  هنیدـملا  اـهمظعأ  رجملا  یف  ندـم  هدـعل  مسا  نیغ * هرخآ  نیدودـمم  هیناـث  هلوأ و  مضب 
لیخلا یشاوملا و  بوبحلا و  عیبل  ریبک  قوس  اهب  ماقی  هباصخلا  هیاغ  یف  یه  همسن و   10000
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امهیلی ام  ءایلا و  عم  لادلا  باب 

هراشا

______________________________

[ رکب راید  ]

قارعلا ابونج  مورـضرأ و  ساویـس و  هیالو  الامـش  اهدـحی  هینامثعلا  کلامملا  نم  هریبک  هیالو  یه  هریغ * لاـق  لـصألا و  یف  اـهرکذ 
هریزجلاب امیدق  فورعملا  وه  تارفلا و  هلجد و  نیب  عقاو  اهمظعم  ناتسدرک و  اقرـش  شعرم و  هیروس و  ابرغ  برعلا و  هیداب  یبرعلا و 

نم مهیقاب  دارکالا و  نم  مهمظعم  همـسن  فلأ  وحن 500  اهناکـس  ددع  و  همیدـقلا ..  روشأ  نم  مسق  هیالولا  هذـه  نیرهنلا و  نیب  ام  و 
نم رامثلا و  لوقبلا و  بوبحلا و  عاونأ  اهلیـصاحم  مظعم  هباصخلا و  هیاـغ  یف  اهیـضارأ  هبقاـعیلا و  هرطاـسنلا و  نمرـألا و  نییحیـسملا 
نم ریثک  اهب  ساحنلا و  هضفلا و  بهذلا و  اهنم  نداعملا  نم  ریثک  اهلابج  یف  هریثک و  اهشارحأ  نطقلا و  توتلا و  نوتیزلا و  اهراجـشأ 
یلع اهعقوم  رکب  راید  هنیدـم  اهزکرم  هیحاـن و  ءاضق و 54  تایفرـصتم و 13  ثالث  یه  همیدـقلا و  هینبألا  تامامحلا و  دـجاسملا و 

هنیدم مث  تارفلا  رهن  ئطاش  یلع  نیبیصن  مث  نیورم  مث  هیطلام  اهندم  رهشأ  سفن و  فلأ  وحن 50  اهناکس  هلجد و  نم  هیبرغلا  هفضلا 
مث سرفلا  مث  نویداـملا  مـث  نویروشـالا  اـهیلع  یلوتـسا  نـیرهنلا و  ماراـب  هاروـتلا  یف  هامـسملا  یه  هنیدـملا  هذـه  اـهریغ و  ینغرأ و 

سرافب تقحلأ  مث  نیینامثعلا  دـیب  تراص  مث  دارکالا  اهتذـخأ  مث  هنـس 323  برعلا  اهتلخد  نامورلا و  مث  هثربلا ؟؟؟ مث  نوینودـکملا 
نآلا یلا  نیینامثعلا  هیاعر  لظ  تحت  لزت  مل  هنس 922 و  یناثلا  میلس  ناطلسلا  اهیلع  یلوتسا  مث 

[ ونیتنماید ]

ریفغ مج  دیبعلا  نم  اهب  سفن و  وحن 2000  اهناکـس  ددع  و  تویبلا ..  نم  لیلق  اهب  لیزاربلا  نم  وسورغوتام  هیالو  یف  هریغـص  هدلب  * 
رطملا دـعب  كاـنه  دـالوالا  نا  یتح  هیـساملا  هیـضفلا و  هیبهذـلا و  نداـعملا  نم  ریثـک  یلع  اهیـضارأ  يوتحت  هعقنتـسم  ضرأـب  هعقاو 

یف هدوجو  رثکأ  رویطلا و  فاوجأ  یف  هنودـجی  انایحأ  لب  عرزلا  ثرحلا و  ءانثا  یف  هنودـجی  ساملا  تاـقرطلا و  نم  اهـضعب  نوطقتلی 
ساملا عومجم  غلبی  هایملا و  هلق  تاقوأ  یف  هلیـصحت  نوبلطی  انا و  اتناس  رهن  هل  ادوجو  راهنالا  رثکأ  اهل و  هرواجملا  قدانخلا  رهنـالا و 

کنرف نویلم  نم 1000  اوحن  خیراتلا  اذه  یلا  اهئاشنا  خیرات  نم  هدلبلا  هذه  یحاوض  نم  جرختسملا 
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______________________________

[ ارید ]

ههج یلا  هنم  عرفتت  نالزغلا  روس  هنیدم  نم  بونجلا  یلا  رئازجلا  هیالو  یف  لبج  فلأ * هرخآ  ءارلا  حتف  هیناث و  ناکـسا  هلوأ و  رـسکب 
مدقتی سیرشن و  لبج و  برغلا  یلا  عرفتی  اهنم  یطسولا و  نرد  لابج  نم  امسق  نوکت  ارجرج و  لبجب  لصتت  هریغص  هلـسلس  لامـشلا 

يداو رهن  جرخی  یبونجلا  هحفس  نم  نامس و  رهنب  یقتلت  رهنأ  هدع  جرخت  یلامشلا  رید  حفس  نم  ساروأ و  لبجب  لصتی  نأ  یلا  اقرش 
ارید لبج  نم  جرخت  يرخأ  لوادج  هدع  رهنلا  اذه  یف  بصت  هحلملا و  هلیسم  هریحب  یلا  یهتنی  ارتم و  ولیک  يرجی 120  نانجلا 

[ تورید ]

هیبرغلا لینلا  هفض  یلع  یقرشلا  بونجلا  یبونج  یلا  دیشر  نع  دعبت  یلفسلا  رصم  یف  هنیدم  هلوأ * رسکب 

[ اید ]

هحصلل دیج  ریغ  راح  اهؤاوه  یبرغلا  لامشلا  یلامش  یلا  دابآ  دمحأ  نع  الیم  دعبت 88  دنهلا  نم  هرازغ  هیالو  یف  هنیدم  هلوأ * رسکب 
هنمزملا للعلا  یف  اصوصخ  ءاوهلا  رییغتل  هیلا  أجلی  هحصلل  مئالم  ءاوهلا  فیطل  وه  وبأ و  لبج  اهراوجب  نا  الا 

[ اغایاربافید ]

یه رعوتـسم و  لبج  حفـس  یلع  هینبم  ادنناک و  ارهنب  هاقتلم  دـنع  کنکلا  یلع  هعقاو  ناتـسدنه  لامـش  نم  لاورغ  هیالو  یف  هنیدـم  * 
رهنالا یقتلم  يأ  اغایارب  مساب  هروهشملا  سمخلا  ندملا  يدحا  یه  مارتحالا و  لک  دونهلا  دنع  همرتحم 

[ نوفید ]

هفنتکم هلیمج  رظانم  تاذ  یه  اروج و  لاـبج  نم  لـبج  حفـس  یلع  همئاـق  سفن  وحن 2000  اهناکـس  اسنرف  یف  نبا  هیالو  یف  هدـلب  * 
ضارمألا نم  ریثک  نم  ءربلل  هعفاـن  هراـح  عیباـنی  اـهب  کـلذ و  ریغ  دـیدحلا و  بص  قرولل و  لـماعم  هدـع  اـهب  هجهب و  قئادـح  هدـعب 

یحاونلا عیمج  نم  هدوصقم  یه  هدعملا و  فعض  یف  اصوصخ 

[ اوغالید ]

سونایقوالا نم  فلؤم  وه  اقرش و  لوط 33  ابونج و  هجرد  ضرع 26  یف  هعقوم  یقرشلا  یبونجلا  هیقیرفإ  یطاش ء  یلع  نوج  ربکأ  * 
نم وه  بکارملا و  ربکا  هیلا  أجلت  دـیج  هاـسرم  ـالیم  یلا 20  نم 16  هضرع  بونجلا و  یلا  لامـشلا  نم  ـالیم  وحن 80  هلوط  يدـنهلا 

تاهجلا کلت  یف  اریتلکنا  كالمأ  نم  یه  كابنا و  هریزج  یبونجلا  هلخدم  دنع  یقرشلا و  هیقیرفا  ئطاش  یلع  هیلاغوتربلا  كالمألا 
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______________________________

[ اکیتومید ]

هلت حفـس  یف  همـسن  اهناکـس 8000  ددـع  بوـنجلا  یلا  هنردأ  نع  ـالیم  دـعبت 26  اـیکرت  نـم  هیقرـشلا  یلیا  مور  هیـالو  یف  هنیدـم  * 
عماوج هدع  اهب  مهتکلمم  همصاع  هنردأ  تناک  نیح  نامثع  لآ  نیطالسل  انکسم  ناک  رصق  اهنمض  هعلق  اهثمق  یلع  لکـشلا  هیطورخم 

فوصلا نطقلل و  لماعم  هیمومع و  تامامح  سئانک و  سرادم و  و 

[ روپانید ]

لامشلا یلا  اتکلک  نع  لیم  هنطب و 300  نع  لایمأ  دعبت 10  هیبونجلا  کنکلا  رهن  هفـض  یلع  هعقاو  هیدنهلا  لاغنب  هیالو  نم  هنیدـم  * 
تویب هدـع  هیرکـسعلا  تالحملا  لوح  يدـنج و  وـحن 5000  عـست  مهم  يرکـسع  زکرم  یه  سفن و  فـلأ  وحن 16  اهناکـس  یبرغلا 

ءاوهلا هدیج  یه  هلیمج و  نیانج  نیتاسبب و  هطاحم  هیفیص 

امهیلی ام  میملا و  عم  لاذلا  باب 

[ رامذ ]

اهنم هلحرم  یلع  يأر  رامذ و  یلا  دهاش  هنا  یناحیرلا  نامیلـس  عیبرلا  وبأ  یکح  نمیلاب  هنیدم  رامذ  ینیوزقلا  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
 .. سیقلب شرع  اهنا  یلع  نوقفتم  دالبلا  کلت  لهأ  هیراج و  هریزغ  هایم  اهنود  ماخرلا و  نم  هدمعأ  هدع  اهنم  یقب  همیدـق  هرامع  راثآ 
نم هیلبجلا  یضارالا  یف  بونجلا  ءاعنـص  هنیدم  نم  تارتمولیک  دعب 110  یلع  ءاعنـص  هیالو  نم  نآلا  هنیدملا  هذه  یناتـسبلا و  لاق  و 

افلأ وحن 30  اهناکس  تیب  وحن 7000  اهتویب  هیدیزلل و  هسردم  هعلق و  اهب  نمیلا و 

امهیلی ام  فلالا و  عم  ءارلا  باب 

[ ایشار ]

یبرغلا بونجلا  یلا  قشمد  نع  تاـعاس  وحن 9  دعبت  خیشلا  لبج  نم  هیبرغلا  هیلامـشلا  ههجلا  یف  میتلا  يداو  یف  اهمـساب  ءاضق  هبـصق 
عدبأ نم  اهرظانم  هدوجلا و  فطللا و  هیاغ  یف  اهؤاوه  مدـق و  نم 5000  رثکأ  رحبلا  حطـس  نع  اهعافترا  میتلا  يداو  طسو  یف  هعقاو 

نوزهانی مهبلغأ  رمعلا  لاوط  اهؤادشأ  هینبلا  ءایوقأ  اهلهأ  نوکی و  ام 
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يراصن و مهرثکأ  همسن  وحن 7000  اهیلاهأ  ددـع  ریهـش و  اهئاسن  لامج  اردان و  الا  مهدـنع  ضارمالل  دوجو  اهنوغلبی و ال  وأ  هئاـملا 
هلیلقف و اههکاوف  اهرـضخ و  امأ  بوبحلا  عاونأ  اهتاعورزم  هیمومع و  هینبأ  سرادـم و  هدـع  اـهب  فرظلا و  هیاـغ  یف  هدـیدجلا  اـهتینبأ 

همیدقلا هینبألا  نم  ریثک  اهضعب  یف  دجوی  هیرق  یلع 15  يوتحی  اهؤاضق 

امهیلی ام  ءابلا و  عم  ءارلا  باب 

هراشا

______________________________

[ طابر ]

ریثک اهب  افلأ  وحن 30  اهناکس  الـس  هنیدم  لباقم  رهن  بصم  دنع  یبرغلا  اهلحاس  یف  نوج  یلع  هعقاو  ساف  هیالو  یف  هیـشکارم  هنیدم 
اهتراـجت مظعم  دـیدجلا و  زرطلا  نم  هینبأ  هدـع  اـهب  هتراـنمب و  ریهـشلا  ریبـکلا  عماـجلا  اـهتلمج  نـم  عـماوج  هدـع  اـهب  دوـهیلا و  نـم 

يرجهلا عباسلا  نرقلا  یف  هنیدملا  هذه  تینب  هیفوصلا  هینطقلا و  تاجوسنملا 

[ هّبر ]

یلامـشلا و 5 ضرعلا  نم  هـقیقد  تاـجرد و 15  یف 9  رجین  رهن  یلع  هیقیرفا  طـساوأ  یف  هریبـک  هنیدـم  اددـشم * هیناـث  هلوأ و  حـتفب 
هیبنجالا هیلحملا و  عئاضبلا  جاعلا و  یف  اهرثکأ  نآلا  قیقرلا و  یف  هجئار  اهتراجت  تناک  یقرشلا  لوطلا  نم  هقیقد  تاجرد و 26 

[ هوبر ]

ایندـلا و رظانم  لمجأ  نم  یه  همأ و  حیـسملا و  يوأم  هکرابملا  هوبرلا  نویـساق  لـبج  رخآ  یف  هطوطب  نبا  لاـق  لـصالا و  یف  اـهرکذ 
ریغصلا تیبلاک  اهطسو  یف  هریغص  هراغم  كرابملا  يوأملا  هعیدبلا و  نیتاسبلا  هفیرـشلا و  ینابملا  هدیـشملا و  روصقلا  اهب  اهتاهزتنم و 

اهیلا لزنی  هنسح  هیاقس  هرئاد و  عراوش  هل  هب و  رودی  دجـسملا  ریغـص و  دیدح  باب  يوأملل  رـضخلا و  یلـصم  هنا  لاقی  تیب  اهءازإ  و 
کلت لکـشلا و  هبارغ  نسحلا و  یف  هل  ریظن  ءاملا ال  هیف  عقی  ماخر  نم  ضوحب  لـصتی  رادـجلا  ناورذاـش  یف  بصی  ولع و  نم  ءاـملا 

یهتنا اههایم  عبانم  اهب  قشمد و  نیتاسب  سأر  یه  هوبرلا 

امهیلی ام  نیشلا و  عم  ءارلا  باب 

[ دشر ]

ونب دفو  بیبح  نب  دمحم  لاق  هنیهجل  ءام  لاد * هرخآ  هیناث  هلوأ و  حتفب 
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نایغ ونب  اولاق  متنأ  نم  مهل  لاقف  هیلهاجلا  یف  نایغ  ونب  مهل  لاقی  ناک  ملس و  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  یلع  هنیهج  نم  سیق  نب  نادشر 
يرکبلا هلاق  امهتمزلف  دشر  وه  لب  لاق  يوغ  اولاق  مکیداو  مسا  ام  لاق  نادشر  ونب  متنأ  لب  لاقف 

______________________________

[ تشر ]

یلا نارهط  نع  ارتمولیک  دعبت 230  نیبزق  رحب  نم  هبیرق  نالیج  هیالو  هدعاق  سراف  دالب  نم  هریبک  هنیدـم  ءات * هرخآ  نوکـسف  حـتفب 
رتسا عم  هریبک  هراجت  اهل  نیبزق و  رحب  هراجت  طحم  یه  هیریرحلا و  تاجوسنملل  لـماعم  اـهب  اـفلأ  اهناکس 160  ددع  یقرشلا  لامشلا 

سراف ایسور و  نیب  حلص  هدهاعم  اهیف  تدقع  هنس 1145  ناخ و 

[ دیشر ]

نم یبرغلا  عرفلل  يرـسیلا  هفـضلا  برق  هبـضه  یلع  هعقاو  هریحبلا  هیریدـم  زکارم  نم  زکرم  نآلا  یه  هریغ  لاق  لـصألا و  یف  اـهرکذ 
طسوتملا رحبلا  نع  لایمأ  هتس  یقرشلا و  لامشلا  یقرش  یلا  هیردنکـسالا  نم  الیم  روهنمد و 36  نم  ارتمولیک  هفاسم 132  یلع  لینلا 

ببـسب لینلا  هطـساوب  اهیلا  هلوقنملا  عئاضبلا  عیمجل  ازکرم  تناک  هیمهأ و  تاذ  امیدق  تناک  دق  همـسن و  فلأ  وحن 30  اهناکس  ددع 
هرشابم هیردنکسالا  یلا  اهتطساوب  لقنت  تراص  یتلا  هیدومحملا  هعرت  حتف  دعب  اهنا  الا  هیردنکـسالاب  رـصم  لصت  یتلا  هعرتلا  دادسنا 

خـیطبلا و زوملا و  نامرلا و  ضماحلا و  نومیللا  ناقدربلا و  زیمجلا و  لخنلا و  اهتاعورزم  نم  اـهتراجت و  تدـسک  اـهرمأ و  لحمـضا 
تئـشنأ دـق  زرالا و  قدـل  هریثک  لماعم  اهب  اهتراجت و  مظعم  وه  زرالا و  اهمظعم  بوبحلا و  عاونأ  رـضخلا و  عاونأ  راـیخلا و  بنعلا و 

یسابعلا لکوتملا  مایأ  هیرجه  هنس 257  دیشر 

امهیلی ام  فاقلا و  عم  ءارلا  باب 

[ هقر ]

هراصتنال و اراکذت  ینودکملا  ردنکـسا  اهانب  ادـج  دـهعلا  همیدـق  یه  رـصم و  راید  هدـعاق  تناک  اهنا  هریغ  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
لـسرأف یجراخلا  كاحـضلا  رکاسع  اـهلهأ و  نیب  تعقو  یتلا  هثداـحلا  هنـس 128  اهنم  ثداوح  هدع  مالـسالا  خـیرات  یف  اهب  ثدـح 

ارصق اهب  ینب  هنس 180 و  دیشرلا  اهنطوتسا  جراوخلا و  اهنع  لحرأ  ارکسع  ناورم 
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قافنلا و قاقـشلا و  لهأ  هیحان  یلع  خانملا  دیرأ  ینکل  یه و  رادـلا  معنل  هقرلا و  هنطوت ؟؟؟ دادـغب و  هکرت  ددـصب  اموی  لاق  الیمج و 
رصق راثآ  .دادغب و  تقراف  ام  کلذ  ول ال  هصصلتملا و  هقراملا و  نم  اهیف  ام  عم  هیمأ  ینب  هنعللا  هرجـشل  بحلا  يدهلا و  همئال  ضغبلا 

بونجلا یلا  رکب  راـید  نم  ارتـمولیک  هفاسم 250  یلع  تارفلا  سلاـب و  یقتلم  یلع  هعقاو  یه  رـصعلا و  اذـه  یلا  هیقاـب  اـهیف  دیـشرلا 
هینامور راثآ  ضعب  اهب  یبرغلا و 

______________________________

[ مقر ]

ونب هب  مقرلا و  يداو  اوغلبف  اباش  لیفطلا  نب  رماع  ذـئموی  مهعم  نافطغ و  رماع  تزغ  هدـیبع  وبأ  لاق  اضیأ  هریغ  لاق  لصألا و  یف  هرکذ 
مهیلع رماـع  ونب  تمجه  رماـع و  ینبب  اولزنف  هرازف  نم  ساـن  ناـفطغ و  نب  بئذ  نب  عجـشأ  نم  موـق  مهعم  دعـس و  نب  فوـع  نب  هرم 

اهوعقوا دـق  رماع  ونب  ناک  هعقول  رماع  ینب  نم  هورـسأ  نم  لک  حـبذت  عجـشأ  تلعج  هثراح و  نب  نانـس  مهیلع  هرم و  مهتعبت  مقرلاب و 
مهب

امهیلی ام  واولا و  عم  ءارلا  باب 

[ سودور ]

اهلصفی یبرغلا  یبونجلا  يرغـصلا  ایـسآ  ئطاش  نم  لیم  دعب  یلع  طسوتملا  رحبلا  یف  هعقاو  هینامثع  هریزج  درو * اهانعم  هینانوی  هظفل 
وحن 452 اهتحاسم  اقرش ..  هقیقد  هجرد و 20  لوط 28  الامش و  هقیقد  هجرد و 30  ضرع 36  یف  اهعقوم  لایمأ  هضرع 10  جیلخ  اهنع 

اهءاوه نا  لیق  وکسف  رهن  اهراهنأ  مظعأ  نییوابوروأ و  نانوی و  نمرأ و  دوهی و  نیملسم و  نم  سفن  وحن 4000  اهناکس  اعبرم و  الیم 
ناـجرملا و ضماـحلا و  نومیللا  ناـقتربلا و  تیزلا و  هیراـجتلا  اـهتارداص  مهأ  هبـصخ و  اهیـضارأ  طـسوتملا و  رحبلا  یف  ءاوه  دوجأ 

هراجتلا تاطحم  نم  همیدقلا  نامزألا  یف  تناک  يرود و  لصأ  نم  اوناک  نولوألا  اهناکس  کلذ و  ریغ  ماخرلا و  دلجلا و  جنفـسالا و 
ناطلسلا اهیلع  یلوتسا  اهب  هنـس 922 و  یلا  يدایألا  اهیلع  بلقتت  لزت  مل  مولعلا و  یف  همدقتم  ناکـسلا  هریثک  نارمعلا  هریثک  هیقینیفلا 

نآلا یلا  هیلعلا  هلودلا  دیب  لزت  مل  یناثلا و  میلس 
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______________________________

[ اوتسودور ]

اهناکس ددع  یلمورلا ..  یف  هیفرصتم  زکرم  یه  ارمرم و  رحب  یلع  هعقاو  هطنزب  میدقلا  اهمسا  ابوروأ  هیکرت  یف  هنیـصح  هینامثع  هضرف 
هطیشن هراجت  اهل  سئانک و  تامامح و  هعساو و  هیراجت  تاناخ  هدع  اهب  هلیمج و  هریثک  نیتاسب  اهفحی  همسن  فلأ  وحن 40 

[ ایسور ]

هجرد و یلا 77  هقیقد  هجرد و 20  ضرع 38  نم  ایسآ  ابوروأ و  یف  هدتمم  ضعبب  اهضعب  هلصتم  هعـساو  دالب  هریبک و  هیروطاربمأ  * 
طیحملا رحبلا  اقرش  یلامشلا و  دمجنملا  سونایقوالا  الامش  اهدحی  ابرغ ..  یلا 170  اقرش  هقیقد  هجرد و 38  لوط 17  نم  هقیقد و   30

اسمنلا و اینامور و  ابرغ  برغب و  ابونج  دوسالا و  رحبلا  ایـسآ و  هیکرت  سراـف و  هلقتـسملا و  ناتـسکرت  نیـصلا و  هیروطاربمأ  اـبونج  و 
وحن 2300 اهن  هقحلملا  رئازجلا  ادع  اهضرع  مظعم  لیم و  وحن 6000  قرشلا  برغلا و  نم  اهلوط  مظعم  جوسأ و  کیطلبلا و  ایسورب و 

هحاسم فصن  نم  رثکأ  لغشت  یه  هسبایلا و  سدس  هیـضرالا و  هرکلا  هحاسم  نم  اءزج  نیرـشع  هتـس و  نم  ءزج  اهتحاسم  لدعم  لیم 
عبرم و لیم  وحن 11000000  غلبت  اهب  اهتارمعتـسم  ایـسآب و  اهکلامم  عم  اهتحاسم  عبرم و  لیم  ابورواب 2084400  اهتحاسم  اـبوروأ و 

یف رهـشأ  هتـس  وحن  هدامجنا  مودی  يذلا  دـمجنملا  ضیبالا  رحبلاب  لامـشلا  نم  هطاحم  یه  و  کلامملا ..  هعـس  یف  اریتلکنا  دـعب  یه 
بونجلا نم  هعلق و  ینیزاغوبب  امهضعبب  نالـصتی  نیذلا  فوزأ  رحب  دوسالا و  رحبلاب  بونجلا  نم  قیطلبلا و  رحبب  برغلا  نم  هنـسلا و 

جیلخ یقیطلابلا و  رحبلا  نم  اـقیر  جـیلخ  یلامـشلا و  ضیبـالا  رحبلا  نم  هراـک  جـیلخ  اـهنم  ناـجلخ  هدـع  اـهب  رزخلا و  رحبب  یقرـشلا 
اهب هعـساو و  لوهـس  ایـسور  دالب  رثکأ  و  قباسلا ..  هعلق  ینیزاغوب  تازاغوبلا  نم  اـهب  یقیطلاـبلا و  رحبلا  نم  نیتوب  جـیلخ  هدـنالناف و 

ساقوقلا و دالب  نع  اهلـصفت  یتلا  هیبونجلا  ههجلا  یف  فاقلا  لابج  هیقرـشلا و  تاهجلا  یف  لاروأ  لابجک  عافترالا  هلیلق  اـهنکل  لاـبج 
راهنأ مظعأ  یهف  اهراهنأ  امأ  میرقلا ..  یطاوش ء  دوسالا و  رحبلا  لحاوس  لابج  هیبرغلا و  هیلامشلا  تاهجلا  یف  هدنالنف  اینوبال و  لابج 

؟؟؟ رخمل هلباق  اقمع  الوط و  ابوروأ 

ثیح ابوروأ  راهنأ  لوطأ  وه  يذلا  اقل  رهن و  اهراهنأ  مظعأ  ءاتـشلا و  یف  دمجت  عیبرلا و  لصف  یف  ضیفت  اهنا  الا  اهیف  هریبکلا  نفـسلا 
رحب یف  بصی  الیم و  وحنب 1890  هلوط  غلبی 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 675 

http://www.ghaemiyeh.com


212 ص :

رهن اقیر و  جیلخ  یف  بصی  يذلا  انود  رهن  یلامـشلا و  ضیبألا  رحبلا  یف  نابـصی  ناذـللا  اراک  رهن  انیفد و  رهن  طقن و  هدـع  یف  رزخلا 
اینامور ایسور و  دودح  نیب  يرجی  يذلا  تورب  رهن  قیطلابلا و  یف  بصی  مث  تاریحب  هدع  هیف  بصت  اغودال و  هریحب  نم  رداصلا  اقین 

تاریحبلا نم  ریثـک  اـضیأ  اـهب  رزخلا و  هریحب  یف  بـصی  لاروأ و  لاـبج  نـم  ردـصی  وـه  لاروأ و  رهن  دوسـالا و  رحبلا  یف  بـصی  و 
کلامم عیمج  نم  هدورب  دـشأ  مومعلا  یلع  اهؤاوه  و  اهربکأ ..  یه  اغودال و  هریحب  اهرهـشأ  هیبرغلا و  هیلامـشلا  ههجلا  یف  اـصوصخ 

لـصی رفـصلا و  تحت  ام  اهیف  ءاتـشلا  هجرد  لدـعم  هنـسلا و  بلغأ  هایملا  اهیف  دـمجت  ثیح  هیلامـشلا  تاـهجلا  یف  اـصوصخ  اـبوروأ 
حیرلا نم  عون  ایربیـس  هیلامـشلا و  تاهجلا  یف  اهیف  بهی  رفـصلا و  تحت  هجرد  یلا 30  ربمـسد )  ) نوناک یف  جربسرطب  یف  رتمومرتلا 

یحص ایسور  ءاوه  مومعلا  یلع  اعون و  لدتعم  هیبونجلا  ههجلا  ءاوه  نیدیدش و  جلث  رطمب و  هبوحصم  هیوق  حیر  وه  و  ناروب )  ) یعدی
نم اـنویلم  وحن 130  اهتارمعتـسم  عم  اهناکـس  ددـع  دـیدش و  اهیف  رحلا  یطـسولا و  هیقرـشلا و  قطانملا  یف  امیـس  ـال  هفاـفجب  روهـشم 

اهدیلاوم لدعم  کلامملا و  عیمج  رثاکتلا  یف  نوقوفی  ابیرقت و  هنس  لک 50  نوفعاضتی  مه  انویلم و  وحن 94  اهدحو  ابوروأب  سفنالا 
انویلم و وحن 70  مهنم  نییلصألا  نم  دجوی  یفالسلا و  عونلا  نم  نییسورلا  عیمج  فلالا و  یف  وحن 30  اهتایفو  فلألا و  یف  ایونس 45 

نیینامورلا قازوقلا و  نم  هدع  اهب  دجوی  نییالم و  هثالث  وحن  كارتالا  نم  نینویلم و  وحن  ناملالا  نم  انویلم و  وحن 15  نیینولوبلا  نم 
وحن 20 میواـقتلا  ضعب  یف  تغلب  یتلا  لـیخلا  مث  ماـنغالا  اـهرثکأ  هیلهـألا و  اـصوصخ  ادـج  هریثک  اـهتاناویح  و  مهریغ ..  دوهیلا و  و 
هدـلج و هنیلب و  عفتنی  اـینوبال و  دـالب  یف  اـصوصخ  رثکی  یبـظلا  نم  عون  وه  يذـلا  هنرلا  بائذـلا و  هیـشحولا  اـهتاناویح  نم  اـنویلم و 

نم انویلم  وحن 11  ایونس  هنم  جرختسی  لاروأ و  لابج  یف  اصوصخ  بهذلا  اهنداعم  رهـشأ  هیجلثلا و  قلازملا  تابرع  دش  یف  هلامعتـسا 
يذلا اینولوب  یف  يرجحلا  محفلا  هدنلف و  یف  تینارجلا  رجح  اضیأ و  هروکذملا  لابجلا  یف  نیتالبلا  ساحنلا و  هضفلا و  مث  تاهینجلا 
ماسقأ هثالث  هعارزلل  رظنلاب  یه  و  کلذ ..  ریغ  ساقوقلا و  لابج  یف  لورتبلا  تیز  هنالونوط و  نییالم  هعبس  وحن  ایونـس  هنم  جرختـسی 

یعارملا تاباغلا و  تاریحبلا و  هریثک  هعیسو  لوهس  وه  یلامشلا و  مسقلا 
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طسوتملا و مسقلا  رفقم و  اهضعب  بصخم و  اهـضعب  لوهـس  اضیأ  وه  یبونجلا و  مسقلا  ابیرقت و  نادف  نویلم  وحن 500  اهتحاسم  غلبت 
مث بدرأ  نوـیلم  نع 60  هلوصحم  لقی  يذـلا ال  حـمقلا  اهتلمج  نم  تاـعورزم  هدـع  هیف  عرزی  هباـصخلا  هیاـغ  یف  ءادوس  ضارأ  وه 

اهتاعونـصم رهـشأ  مدقتلا و  یف  تذخأ  اریخأ  البق و  هطحنم  تناکف  اهتعانـص  امأ  کلذ ..  ریغ  رجنبلا و  ناخدـلا و  بنقلا و  ناتکلا و 
ام هیفوصلا و  هینطقلا و  هجـسنالا  هیرانلا و  هحلـسالا  هیدـیدحلا و  هیـساحنلا و  تالآلا  یناوالا و  لمع  نایتخـسلا و  لمع  دولجلا و  غلب 

هیدیدحلا و ککـسلا  هریثک  تناک  نا  هیفاک و  تالـصاوم  قرط  دوجو  مدعل  نظی  امک  تسیل  اهیف  هیلخادلا  هراجتلا  و  کلذ ..  هبـشأ 
اهتراجت زکرم  تاناویحلا و  روهظ  یلع  هرئاسلا  لـفاوقلا  هطـساوب  همئاـق  اـهدالب  هراـجت  مظعم  اذـک  هحـالملل و  هلباـقلا  راـهنألا  هریثک 

عم هیراج  یهف  هیجراخلا  اهتراجت  امأ  راهنالل و  هلصوملا  عرتلا  هطساوب  ایسور  ندم  بلغأب  هلـصتم  یه  دورغون و  هنیدم  یه  هیلخادلا 
اسدوأ و نم  ابوروأ  عم  غروبن و  رتساکیا  غروبن و  اردا  ناخارتسا و  ندـم  نم  هرئاـسلا  لـفاوقلا  هیدـیدحلا و  ککـسلا  هطـساوب  ایـسآ 
موحـشلا و لیخلا و  مانغالا و  بوبحلا و  عاونأ  یه  اـهتارداص  لامـشلا و  یف  جربسرطب  لـجناکرا و  اـجیر و  بونجلا و  یف  فوتـسر 

اریخأ هتأشنأ  يذلا  يدـیدحلا  طخلا  نویلم و  همیقب 60  اهتادراو  هینج و  نویلم  نیعبـس  وحن  اهتمیق  نداـعملا و  باـشخالا و  دولجلا و 
مامتالاب و فعـسی  مل  اهدعـس  نأ  الا  اهریغل  قبـست  مل  همیظع  دـئاوفب  اهتراجت  یلع  داعل  مت  ول  ایروشنم  ناتـسکرت و  ایربیـس و  اقرتخم 

هرـشتنم هیدیدحلا  طوطخلا  نم  ریثک  اهب  هحالملل و  هلباق  اهراهنأ  لک  لودـلا و  نیب  هسداسلا  هجردـلا  یف  هیراجت  یه  لاح  لک  یلع 
نم ادتمم  الیم  وحن 4785  هلوط  ایربیـس و  یف  دم  يذـلا  لیوطلا  طخلا  عم  لیم  فلأ  نم 26  برقب  اهلوط  اهدالب و  ءاـحنا  عیمج  یف 

هیناوتیللا و هینولوبلا و  اـهنم  هعل  وحن 80  غلبتف  اهتاغل  امأ  ادـعاصف ..  ایروشنم  یلا  ادـتمم  بعـشتی  مث  يداهلا  طـیحملا  یلا  رزخلا  رحب 
هیـسورلا یه  هماعلا  هیمـسرلا  هغللا  هموکحلا و  سلاجم  ضعب  هیملعلا و  تاـیعمجلا  یف  هیواـسنرفلا  هغللا  هیرتتلا و  وینغلا و  هیناـملالا و 

هیاغ یف  یه  رـصیقلا و  سفن  اهـسیئر  سئانکلا و  هیقب  نع  هزاتمم  اهتـسینک  هیـسکذوثرالا و  یه  اهیف  هبلاغلا  هیمـسرلا  هنایدلا  نأ  امک 
اهیفف نایدألا  رثکأ  اضیأ  اهب  دجوی  هیلام و  هقـشم  نودـب  هینج  نویلم  رادقم 200  يأ  یلهألا  سورلا  نیددـس  عیطتـست  اهنا  لیق  هورثلا 

یف نیملسملا  نم  انویلم  وحن 25 
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هدـنالناف و لهأ  مه  تناتـستوربلا و  نم  نییالم  هعبـس  اینولوب و  یف  دوهیلا  نم  نییالم  هعبرأ  ایربیـس و  ناتـسکرت و  ایـسقفق و  مرقلا و 
هقلطم اثیدـح  تراص  نایدألا  هیرح  اینولوب و  یف  مه  کیلوتاکلا و  نم  نییالم  هعـست  وحن  هیـسورلا و  کلامملا  یف  نینطاقلا  ناملالا 
کلذ عم  اهنأ  الا  مدقتلا  یف  تذخأ  نرقلا  اذه  طساوأ  نم  لامهالا و  رخأتلا و  هیاغ  یف  اهفراعم  تناک  دق  هکلمملا و  ءاحنا  عیمج  یف 
هعماج تایلک  سرادـم و  هدـع  اهب  نییوابوروألا و  ءامظع  ضعب  یهاضی  نم  اهب  دـجو  نا  اهنونف و  یف  هیواـبوروألا  لودـلا  قحلت  مل 
نکل هینابایلا و  برحلا  دـعب  اصوصخ  رـسع  یف  لازت  اـهتیلام ال  هئاـملا و  یف  نییسورلا 25  نم  يراقلا  جروبـسرطب و  تایلک  اهرهـشأ 

هینج نویلم  وحن 600  اهتنیزخ  یلع  کلذ و  یلع  دـیزت  اهتاقفن  تاهینجلا و  نم  اـنویلم  ایونـس 190  اهلخد  تءاش و  یتم  لوطت  اهدی 
همولعم ریغ  هیلهألا  هورثلا  نییواسنرفلا و  دی  یف  هروکذملا  نویدلا  ماهس  بلغأ  هینج و  نویلم  هردق 200  يذلا  نیدلا  ادع  نویدلا  نم 

هیدقنلا و تاکوکسملا  یف  هعبارلا  هلودلا  یه  نییالملاب و  مهتورث  ردقت  ءاینغالا  نم  نییـسورلا  نم  الجر  وحن 50  دجوی  دیدحتلاب و 
ادع هیراجتلا  اهنفس  لومحم  یقیطلابلا و  دوسالا و  رحبلا  یف  هیراجت  تاکرش  هدع  اهدنع  نأ  الا  هلیلق  هریغص و  هیراجتلاف  اهتیرحب  امأ 
یه صاخ و  ماظنب  زاتمم  اهنم  لک  لیطاسأ  هعبرأ  ناـبایلا  عم  اـهبرح  لـبق  اهدـنع  ناـکف  هیبرحلا  اـمأ  هتـالونوط و  هیعارشلا 240000 

عومجم يدنهلا و  طیحملا  لوطسأ  مث  طسوتملا  ضیبالا  رحبلا  لوطسأ  دوسالا و  رحبلا  لوطسأ  اهنسحأ و  وه  قیطلابلا و  رحب  لوطسأ 
اهتیرحب یلع  قفنت  هیرحبلا و  دونجلا  نم  افلأ  وحن 40  اهدنع  دیدجلا و  زرطلا  نم  تاعردم  هدع  اهدنع  هنیفـس و  هیبرحلا 170  اهنفس 

هسمخ و وحن  ماظتنا  اهنم  هوجو  هدـع  نم  هوطـس  اهمظعأ  هیوابوروالا و  لودـلا  يوقأ  نم  یه  تاـهینجلا و  نم  نییـالم  هعبـس  اـیونس 
دیب هکرحتم  دحاو  بهذم  دحاو و  ناسل  هدحاو و  هداع  دـحاو و  لقع  دـحاو و  عون  دـحاو و  سنج  نم  اهتیاعر  تحت  انویلم  نیعـست 

هطوبرم ضعبلا  اهـضعبب  اهکلامم  لاصتا  اهنم  تلعفل و  يوابوروالا  ملاعلا  هلماعم  نع  ءانغتـسالا  تدارأ  ول  رـصیقلا  دـی  یه  هدـحاو و 
اهنکل قرـشلا و  ههج  یلا  ههجتم  تناک  اهعماطم  هیاغ  راطقالا و  عیمج  یف  هدایـسلا  حتفلا و  ماود  هدیحولا  اهتـسایس  هدـحاو و  هلـسلس 

نیب اهمالعأ  تسکن  همؤشم  هرئاد  اهیلع  تناک  اریخأ 
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مایأ هلاصیا  اهنکمی  يدـنج و  فلأ  ملـسلا 835  یف  يربلا  اهـشیج  ددع  و  کلذ ..  لبق  اهروصت  لیحتـسی  رکفلا  ناک  هروصب  لودـلا 
لقأ هیبرحلا و  نونفلل  نینقتم  ریغ  هطابـض  شیجلا و  داوق  نا  ـالا  کـلذ  نم  رثـکأ  هیمومعلا  بورحلا  یف  نییـالم و  هثـالث  یلا  برحلا 

دـحاولا 53 يدـنجلا  صخیف  تاهینجلا  نم  انویلم  ایونـس 42  يربلا  اهـشیج  یلع  قفنت  ابوروأ و  لود  طابـضل  هبـسنلاب  انیرمت  هفرعم و 
یلوتـسا یناثلا  الوقت  رـصیقلا  وه  اهکلم  .اهناکـس و  نم  فلا  لک  نم  اسفن  حلـست 211  نا  اهنکمی  برحلا  نارین  دادتـشا  یف  اهینج و 

رومالا و تایلک  یف  هدبتسم  هقلطم  هیروطاربمأ  یه  اهتموکح  ثلاثلا و  ردنکسا  هدلاو  بقع  هیدالیم  هنس 1894  کلملا  یسرک  یلع 
.اهذیفنت نیناوقلا و  ءاشنا  هفئاظو  نم  هنطلسلا و  سلجم  .سلاجم  هتس  اهل  اهتلیئزج و 

هعجارملا و سلجم  .هیسایسلا و  تایانجلا  یف  یئاهنلا  مکحلا  نیفظوملا و  هریس  دالبلا و  نیناوق  هظحالم  هتفیظو  ماکحالا و  سلجم  و 
و هنطلـسلا ..  ءارزو  سلجم  .سئانکلا و  رابک  لاجر  هیمـست  هفئاـظو  نم  سدـقملا و  سلجملا  رـصیقلل و  يواعدـلا  یف  رظنلا  هتفیظو 

کلذ یف  هعمط  رادـقم  نا  یـصخشلا و  صاصتخالا  بح  یلع  روطفم  ناسنالا  نا  یفخی  الف  اهتـسایس  اـما  هماـعلا ..  هبقارملا  سلجم 
صاصتخالا بح  هیدادبتـسالا و  هعیبطلا  اهتزه  لودـلا  نیب  اهرادـتقا  هوق  اهکلم و  هعـسب  تدرفت  اـمل  ایـسور  هذـه  هرادـتقا و  رادـقمب 
هینیطنطـسقلا یلع  ءالیتسالا  اهرظن  حـمطم  تلعجف  اهکلم  هعـس  فعاضی  اهتوق و  ززعی  ام  یلع  ءالیتسالا  یلا  اهعماطم  بلاخم  هیجوتل 

هذـه دوجولا و  ملاع  نم  اهرثأ  وحم  هینامثعلا و  هلودـلل  یناک  ولملا  شرعلا  طوقـس  هلواحم  اهبأد  بلاغ  ناکف  اـهدارم  باـب  یه  یتلا 
نیطالس هوجو  یف  بورحلا  رابغ  هراثا  یف  اهدهج  هلذاب  کلذ و  یلع  هرصم  اهرـصایق  لزت  مل  اهدشأ و  تغلب  نیح  نم  اهتـسایس  یه 

ربکالا سرطب  ایاصو  ایافخ  تجربت  نا  یلا  رئامضلا  کلت  نع  هلفغلا  شارف  یلع  همئان  تناک  هیوابوروالا  لودلا  راکفأ  هلودلا و  هذه 
ماودلا و یلع  اهتاکرح  دصرت  تذـخأ  اهحلاصمب و  هراضلا  اهعماطم  لئاوغل  تهبتنا  اهایاونل و  ابوروأ  لود  تظقیتف  روهظلا  ملاع  یف 

ضرعتلا هیواـبوروألا و  ثداوـحلا  یف  لخادـتلا  اـهنم  لوـقنف  هروکذـملا  اـیاصولا  ضعب  رکذـن  نا  اـنب  نسحی  ماـقملا  هدـئافل  ـالامکا 
هلخادملا نم  نکمتلل  لاملا  لذبب  اهنایعأ  هلامتـسا  اینولوب و  لود  نیب  ءاضغبلا  ءاقلال  هوشرلا  لامعتـسا  اهنم  اهتاعزانم و  اهتافالتخال و 

یلع لوصحلا  دعب  کلملا و  باختنا  یف 
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هـصرفلا حمـست  نا  یلا  هدـم  مهتیامح  لجأل  دالبلا  یف  هیـسورلا  رکاسعلا  لخدـت  همـألا  کـلت  نم  ایـسور  بزح  یف  وه  نم  باـختنا 
ضعب یلع  ناکمالا  ردقب  ءالیتسالا  اهنم  ذخأ و  ام  هنم  عجرتسی  هصرفلا  تحمـس  اذا  مث  مساقی  لودلا  نم  فلاحت  دجو  اذا  هماقالاب و 

هیـسورلا هیکولملا  هلئاعلا  جوزتت  نا  اهنم  هکرمنادـلا و  جوسأ و  نیب  روفنلا  ءاقلا  یقابلا و  یلع  ءالیتسالا  یف  یعـسلا  جوسأ و  کـلامم 
قیطلابلا و رحب  لحاس  یلع  نویسورلا  رـشتنی  نا  اهنم  ایناملا و  یف  اهذوفن  رـشن  نم  ایـسور  نکمتتل  هیناملالا  هیکولملا  هلئاعلا  تانب  نم 
هلک و رامعلا  یلع  یلوتسا  هنأک  امهیلع  مکحی  نم  نا  ثیح  ناتسدنه  هینیطنطسقلا و  ههج  ناکمالا  ردقب  برقتلا  اهنم  دوسالا و  رحبلا 

اهنم ناکمالا و  ردقب  دوسالا  رحبلا  طبـض  هیناریالا و  هلودلا  عم  هرات  هینامثعلا و  هلودلا  عم  هرات  هیلاوتملا  هبراحملا  ثادـحا  مزاللا  نم 
بـسح ناکمالا و  ردـق  اهتقداصم  اریتلکنا و  عم  قافتالا  اهنم  یلمورلا و  نم  كارتالا  درط  یلع  ایرتسوأ  كولم  ضیرحت  کـیرحت و 
ظفاحن هدحاو و  هطقن  یف  اندنج  ذـئنیح  عمجت  هقباسلا  انبیلاطمب  انیظح  رکذ و  ام  انل  مت  اذاف  هیرحبلا ..  اهرومأ  یف  اهیلا  ایـسور  جایتحا 

هلود يأ  لیکنت  داضم و  لک  رهق  انیلع  لهـسی  هرکلا و  یف  هیناکولملا  هوقلاب  درفتن  هیرحبلا و  انتوقب  یقیطلابلا  دوسالا و  نیرحبلا  یلع 
تایضتقم ءارجا  نم  ماوعالا  نینسلا و  رورم  یلع  یهلالا و  ردقلا  هدعاسمب  ایسور  تنکمت  دق  یـسایسلا  أدبملا  اذه  یلع  ءانب  تناک و 

لودـلا اهل  تفقوف  اـهانم  غلبت  نأ  تدارأ  اـیکرتب و  تعقوأ  مث  اهتمـسقف  ادـنالوب  تسم  مث  اـهتمطحف  جوسأ  تباـصأف  اـیاصولا  کـلت 
لابج ءارو  اهتاحوتف  قاطن  تعسوف  ایسآ  وحن  اهرظن  تلوحف  یلودلا  نازیملا  یف  اهناحجر  نم  افوخ  تادهاعملاب  اهودیق  داصرملاب و 

نم برقت  تداک  یتح  کلذ  یف  لغوتلا  یف  تهانت  یطسولا و  ایسآ  یف  هعساو  دالب  هدع  تحتف  کیفسابلا و  طوطـش  یلع  لاروأ و 
یف تلخد  اهنع و  تخلـسنا  یـش ء  اهینامأ  نم  ققحتی  ملامل  اهدـصاقم و  ضعب  لاونلا  دـصق  هیثـالثلا  هفلاـحملا  یف  تلخد  مث  دـنهلا 

هیرجه هنس 1312  یف  مث  هیلخادلا  تانیسحتلا  تاحالـصالا و  یف  اهتفرـص  هلئاط  الاومأ  اهنم  تضرقتـسا  اسنرف و  عم  هیئانثلا  هفلاحملا 
ایسورل يدیدح  طخ  ءاشنا  اهتلمج  نم  یـصفالا  قرـشلا  یف  هیوابوروألا  لودلل  هریثک  عماطم  باوبأ  نیـصلا  عم  اهبرحب  نابایلا  تحتف 

الیمکت قرشلا  یلا  برغلا  نم  اهقرتخی  ایروشنم  یف 
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هدـمل راجیاب ؟؟؟ واشت  ایکرغث و  یلع  ایناملا  تلوتـسا  امل  مث  هیـسورلا  دونجلاب  هتـسارح  كوتـسوفیدالف و  یلا  دـتمملا  ایربیـس  طـخل 
هتزنک عفادملا و  لقاعملاب و  هتززع  اهمالعأ و  أفرملا  کلذ  یف  تماقأف  رثرآروب  ناونایلت و  تذخأ  اضیأ و  ایـسور  اهب  تدـتقا  همولعم 

نم وبمافین  یف  رئاخذلل  تاعدوتـسم  تداش  وبلومـش و  ولای و  یلا  اهدی  تدم  مث  جراوبلا  قلایفلا و  هیلا  تلـسرأ  نؤملا و  رئاخذـلاب و 
قرتخی يدیدح  طخ  ءاشنا  زایتما  یلع  اضیأ  تلـصحتسا  اهمدق  تبث  امل  هقیـض و  هجرف  الا  نابایلا  نیب  اهنیب و  قبی  مل  ایروک و  لامعأ 

عاقبلا کلت  یف  اهمدـق  خـسر  امل  لوالا و  طخلاک  دونجلاـب  هتـسارح  غنوتواـیل و  هریزج  هبـش  یلا  بونجلا  یلا  لامـشلا  نم  اـیروشنم 
الغ و دقوتی  اهداؤف  داصرملاب و  اهل  هفقاو  تناک  نابایلا  نأ  الا  اهیعاسم  عیمج  کلذ  یف  لذبت  تذخأ  اهکالتمال و  اهعماطم  تکرحت 

هدهاعم ماربا  جتن  کلذب  هلئسملا و  هذه  یف  هلخادملاب  لودلا  تمزلأ  نأ  یلا  اهتایاغ  یف  اهل  هدناعم  تبصتناف  اهنم  امد  رطقی  ادسح و 
تناک لب  اهدـعوب  سورلا  فت  مل  لجالا و  لح  مث  مولعم  لـجأ  یف  زکارملا  کـلت  نع  سورلا  هـالجب  یـضقت  نیـصلا  ایـسور و  نیب 

نیب تارکذملا  لدابت  تارباخملا و  تقولا  کلذ  نم  تأدب  نیینابایلا و  رطاوطخ  کلذـل  تراثف  قرـشلا  یف  اهتوق  زیزعت  یف  هکمهنم 
تاحارتقالا تناک  اعفن و  کلذ  دـجی  ملف  امهنیب  عازنلا  محل  ادـصق  هیـضقلا  هذـه  یف  طـسوتلا  یف  لودـلا  ضعب  تذـخأ  نیتلودـلا و 

دونجلا دشح  هیبرحلا و  تازیهجتلا  یلع  اهرارمتـسا  عم  لواحملاک  اهنع  ضرعت  یه  هیـسورلا و  هموکحلا  عامـسا  یلع  یلاوتت  هینابایلا 
نکمتلا نیح  یلا  لفاغتلا  قیرط  كولسب  اهب  ردغلا  ایسور  دصق  نأب  نابایلا  تنقیأ  کلذ  دنعف  یصقالا  قرشلا  یلا  اهرئاخذ  هیسورلا و 

هتمجرت هذه  برحلا  نالعاب  اهایاعرل  اروشنم  تردصأ  برحلاب و  هأدابملا  یلع  تلوعف  شطبلا  نم 

دق اننأب  لاطبألا  ءانمألا  انایاعر  ملع  یلا  یهنن  همیدـقلا  روصعلا  یف  هدادـجأ  شرع  یلع  یلوتـسملا  نابایلا  روطاربمأ  هّللا  لضفب  نحن  )
بجاولا هضرفی  امب  امایق  هلودلا  هذه  هجو  یف  هموصخلا  باوبأ  حتفب  يرحبلا  يربلا و  نیشیجلا  انرمأ  ایـسورلا و  یلع  برحلا  انرهـشأ 

ایعس اهل  هلوخملا  هفیظولل  اقبط  فئاظولا  نم  اهیلع  دهع  امیف  دهجلا  يراصق  لذب  انتموکح  رئاود  یلع  انمتح  امهعـسو و  لکب  امهیلع 
نیناوق یف  هربتعملا  لئاسولاب  همورملا  هیاغلا  ءارو 
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ءاول رشن  ءاقترالا و  مدقتلا و  یلا  انیعس  ههجو  تناک  هیـساسالا و  نیناوقلا  قبط  لودلا  عم  انتاقالع  یف  امئاد  انتطخ  تناک  دقل  ممألا و 
ماود یـصقألا و  قرـشلا  یف  ملـسلا  دـییأت  یف  اندـهج  نیلذاب  ساسملا  نم  ممألا  هیقب  نیب  اننیب و  طـباورلا  نوص  اـنتکلمم و  یف  نمـألا 
اقبط ماهملا  کلت  هیاعرب  انتاموکح  رئاود  تماق  انریغ و  حـلاوص  قوقحب و  ساسملا  نع  هزنتلا  عم  نامزلا  لبقتـسم  یف  انکالمال  نمألا 

فورظ انترطـضا  نکل  هاـفاصملا و  ءاـخالا و  هدوـملا و  هبحملا و  سا ؟؟؟ یلع  هخـسار  لودـلا  عـیمج  عـم  اـنتاقالع  تمادـف  اـنتدارال 
نایک ظفح  نأ  یفخی  هموصخلا و ال  ءادـعلاب و  هتلباقم  یلا  یـسورلا  ططـشلا  انأجلأ  هذـه و  انتطخ  نع  فارحنالا  یلا  نـآلا  لاوحـألا 
نایک ظفحل  اهلالقتسا  هرورـض  امهیناث  نامزلا و  میدق  نم  انل  هعماجلا  طباورلا  امهلوأ  نیرمال  انل  هیمهألا  هدیدشلا  لئاسملا  نم  ایروک 
هلتحم تحرب  ام  لودلل  اهتررک  یتلا  تادیکأتلا  نیصلا و  عم  اهتمربأ  یتلا  تادهاعملا  نع  امغر  ایسور  نا  مث  انعمج  هنایص  انتکلمم و 

لالقتسا نوص  هعم  لیحتسی  اهب  اهراثئتسا  ناک  ثیح  اهکالمأب و  اریخأ  اهقحلتل  اهعقاوم  تنـصح  اهمدق و  اهب  تدطو  دق  ایروشنمل و 
ملسلل ادیبأت  ادییأت و  تارباخملاب  هلکشملا  هذه  لح  انررق  دقف  یصقألا  قرشلا  یف  مالسلا  دعاوق  دطوت  نم  سأیلا  یلا  وعدی  نیصلا و 
ایـسور لباقت  مل  هلک  اذه  عم  روهـش و  هتـس  ذـنم  ضرغلا  اذـهل  تارمتؤم  هدـع  تدـقع  تاحارتقا و  هلمج  انتموکح  رئاود  تحرتقا  و 

ملسلا و ناسحتسا  رهظت  اهنوک  عم  لیجأتلاب و  هلأسملا  لواحت  تناک  لب  ملسلا  یف  اهتبغر  یلع  لدی  امب  هاقلتت  مل  لوبقب و  اهنم  ادحاو 
هیعاد تناک  اهنأ  ملـسن  انحبـصأ ال  یتح  اهتایاغ  لینل  هیرب  هیرحب و  هیبرحلا  تادعملا  دادعأ  یف  اهتمه  هیاغ  هلذاب  اهارن  انک  هیلا  وعدت 

اددـهم و ایروک  یف  نمألا  حبـصأ  یتح  انتموکح  اهتدـبأ  یتلا  تاحارتقالا  اهـضفر  کلذ  انداقتعا  دـکأ  صـالخا و  قدـصب و  ملـسلل 
عطتـسن مل  یتلا  تانامـضلا  یه  لبقتـسملا و  یف  تانامـضلا  یلع  لوصحلل  هلاـعفلا  هلیـسولا  تناـک  اـمل  هعزعزم و  اـنتکلمم  حـلاوص 

ناصی نأ  هیلع و  ناک  ام  یلا  هب  ملـسلا  دوعی  نأ  یف  ینامالا  قدـصأ  يدـبن  نحنف  حالـسلا  یه  هیملـسلا  تارباـخملاب  اـهیلع  لوصحلا 
نیترکذم ایـسورلا  هیجراخ  ریزول  نابایلا  دمتعم  مدـق  ریاربف  یف 6  مث  یهتنا  مهـصالخا  قدـص  اهئانبأ و  هعاجـشب  انتلود  زع  اندـجم و 

تاحارتقا یلع  هباجالا  نم  ایسورلا  لصنت  یلع  ادانتسا  تارباخملا  هلسلس  عطقب  یلوألا 
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تمجاه ریاربف  نماث  یف  مث  مایأ  هعبرأ  دـعب  هترافـس  یفظوم  عم  جروبـسرطب  جرابیـس  هنا  هیـسایسلا و  قئالعلا  عطقب  هیناثلا  هتموکح و 
یف دیبروطلاب  هیسور  نفس  هدع  نوینابایلا  برض  هنم  هعست  یف  تعجر و  مث  وبمولوش  هایم  یف  نیتیسار  نیتیسور  نیتنیفس  نابایلا  نفس 

هرکذم ایسور  هیجراخ  هرازو  تلسرأ  کلذ  رثأ  یلع  اقرغ و  الیطعت و  نفـس  هعبـس  مهتافوذقمب  اوفلتأ  رثرآروب و  نم  هیجراخلا  انیملا 
ذنم اهتمجرت : صن  اذه  برحلا و  اهراهـشا  مدعب  یلودلا  ماظنلا  هفلاخم  نم  نابایلا  هب  تتأ  ام  یلع  جاجتحالاب  جراخلا  یف  اهیدمتعمل 

هندمتملا و ممألا  نیب  هلدابتملا  قئالعلا  یف  هیلع  حلطصملل  افلاخم  هذه  لامعأ  نم  لمع  لک  ءاج  نابایلا  ایسورلا و  نیب  قئالعلا  تعطق 
قیقحت نم  هیلا  نابایلا  حـنجت  ام  یلا  لودـلا  راظنأ  تافلتـسا  دوت  امنا  كاهتنالا و  اذـه  حرـش  یف  لوخدـلا  دـیرت  ایـسورلا ال  هموکح 

رعشأ دق  نابایلا و  اهتمدقم  یف  لودلا و  هیلع  تقداص  رمأ  هکلمملا  هذه  نایک  ظفح  نا  مولعملا  نم  ارادتقا و  هوق و  ایروک  یف  اهینامأ 
یلع همزع  یلا  اهیف  ریـشی  هرکذـم  لودـلا  یلا  ثعبف  نابایلا  ایـسورلا و  نیب  برحلا  عوقو  لامتحاب  ماعلا  اذـه  لئاوأ  یف  اـیروک  کـلم 
ناف یلودلا  نوناقلا  يدابم  هب  تضق  امل  افالخ  اهلک و  تادهاعملا  هذـه  نع  امغر  ناسحتـسالاب و  کلذ  هنم  لودـلا  تقلت  هدایحلا و 
یف نیتیسار  نیتیـسور  نتنیفـس  مایأ  هثالثب  برحلا  نالعا  لبق  تمجاه  دق  اهیف  بیر  یتلا ال  هدهاشملا  ثداوحلا  نم  تبث  امک  نابایلا 

لوصو عنم  هنایخ  نم  نویناـبایلا  هبکترا  اـم  ببـسب  نیتلودـلا  نیب  هیـسایسلا  قئـالعلا  عاـطقناب  نیلهاـج  امهطابـض  ناـکوبمولوش  هاـیم 
مئانغلا نم  اهنا  رابتعاب  اهیلع  تلوتسا  ایروک و  یناوم  یف  هدوجوم  هیراجت  نفس  ضعب  تطبـض  مث  اهدصاقم  یلا  هیـسورلا  تافارغلتلا 

مدع هلاح  یف  اهناب  هتموکح  ترذنا  هینابایلا و  هرادالل  هعـضاخ  ادعاصف  نآلا  نم  نوکتـس  هدالب  نا  ایروک  روطاربما  تنلعأ  هیبرحلا و 
کلذ و ریغ  اهنم  هدیاحملا و  هلقتسملا  اهلحاوس  یلا  برحلا  لبق  اهدونج  تلزنأ  يروطاربمالا و  رصقلا  لالتحا  یلا  رطـضت  اهخوضر 

یلع جـتحت  نأ  تأر  دـقف  میقتـسم  طخ  یلع  یلودـلا  نوناـقلا  ضقاـنی  اـم  هفلاـسلا  ثداوحلا  یف  يرت  رـصیقلا  هموکح  تناـک  ثیح 
يرخألا لودـلا  عم  هنـسحلا  اهقئالع  همالـسل  هلفاکلا  يدابملا  یلع  هظفاحملا  امهمهت  یتلا  لودـلا  هفاک  نا  هدـقتعم  ناـبایلا  تافرـصت 

تافرصت یلع  مکحلا  یف  هیلا  بهذت  ام  یلا  اهعم  یضمت  اهیأر و  یف  اهکراشتس 
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نیناوقلل افالخ  ایروک  یف  هیموکحلا  هطلسلل  نابایلا  باصتغا  رثا  یلع  اراهج  حیرصتلا  يرورضلا  نم  يرت  دحاو  نآ  یف  یه  نابایلا و 
 .. هتمجرت امب  هقباسلا  هیـسورلا  هرکذـملا  نع  نابایلا  تباجأف  یهتنا  هیروکلا  هموکحلل  اهرـشنت  اهردـصت و  یتلا  رماوالا  هفاک  نالطبب 

اهموجهب هدعاوق  همرح  اهک  اهتنا  یلودـلا و  نوناقلا  هفلاخمب  نابایلا  هموکح  ابوروأ  دـئارج  هترـشن  يذـلا  اهغالب  یف  ایـسورلا  تمهتا 
نم هرابتعا  زوجی  هیـسایسلا ال  تاقالعلا  عطق  نا  تلاقف  برحلا  نالعا  لـبق  هراـجتلا  نفـس  یـسورلا و  لوطـسالا  یلع  هناـیخ  اردـغ و 

ماهتا اما  اهیعاسم  هیلا  هفراص  ملـسلا و  ظفح  یلع  هرـصم  تناک  هموکحلا  هذـه  نا  امیـس و  ـال  ءادـعلا  یف  قحلا  یطعت  یتلا  لـئاسولا 
اهنایتا ایسورلل  قبس  ثیح  هلطابلا  مهتلا  نمف  برحلا  نالعا  لبق  لاتقلاب  اهایا  اهتأدابمل  یلودلا  نوناقلا  همرح  كاهتناب  نابایلل  ایسورلا 

برحلل اهراهشأ  لبق  اهعم ال  هیسایسلا  قئالعلل  اهعطق  لبق  هیرجه )  1223  ) هنس 1808 هدنلف  یلع  اهتراغا  اهنم  رارم  هلمج  لمعلا  اذهب 
برحلاب ءدبلا  حالسلا و  لوانت  یلا  اهتأجلا  یتلا  ثداوحلا  حرـشب  اهیلا  ههجوملا  مهتلا  اهـسفن  نع  عفدت  نأ  يرت  نابایلا  نأ  یلع  اهیلع 

نم عقاولا  قباطی  مل  معزلا  اذـه  نا  الا  لئاسولا  نم  عاطتـسی  اـمب  هیلع  هظفاـحملا  مالـسلا و  دـیرت  تناـک  اـهنا  ایـسورلا  تمعز  .لوقنف 
یتلا نابایلا  تاحارتقا  ضفر  اهلک  تارباخملا  هدم  ءانثا  ایسورلا  یخوت  یف  رصحنت  یتلا  یه  تارباخملا و  عطق  یلع  هقباسلا  ثداوحلا 

تازیهجتلا یلع  اهرارمتسا  عم  تاحارتقالا  کلت  یلع  هباجالا  اهریخأت  یف  هناکرأ و  دییأت  ملسلا و  یلع  هظفاحملل  الا  اهیلع  ضرعت  مل 
هیتآلا و هلدالا  اهیلع  تماق  دق  ثداوحلا  کلت  نؤملا و  نم  اهمزاول  عیمج  عم  یصقالا  قرشلا  یلا  اهلاسرا  دونجلا و  دشح  نم  هیبرحلا 

تفلخا ذـنم  يأ  هیرجه )  1321  ) هنـس 1903 لیرفا  رهـش  ذنم  یـصقالا  قرـشلا  یف  هلئاهلا  هیبرحلا  تادعملا  دادعاب  ایـسورلا  مایق  یه 
هکس هطساوب  کلذ  ادع  تلسرأ  هنیفس و  رشع  هعستب  تقولا  کلذ  ذنم  هیسورلا  هیرحبلا  هوقلا  هدایز  مث  .ایروشنم  نع  ءالجلاب  اهدعو 
هیبرح یلا  نیتیراجت  نیتنیفـس  لیوحت  مت  امک  اهؤاشنا  مت  رثرآ و  روب  یف  تافاسن ؟؟؟ عبـس  بیکرتل  همزاللا  تاودالا  ایریبیـس  دیدح 

فورظ اهیلع  ءرطت  مل  ول  یصقالا  قرشلا  لوطسا  یلا  اهمامـضنا  دصقب  هنیفـس  وحن 24  کلذ  ادع  تلسرأ  كوتـسوفیدالف و  رغث  یف 
يربلا اهشیج  تداز  تتأ و  ثیح  نم  اهدوع  یلا  اهرطضت 
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لتاقم لاسرا 200000  اهمزع  یف  ناک  نا  انیدل  تباثلا  نم  لتاقم و  ریاربف 40000  لوأ  یلا  هدایزلا  تغلب  نأ  یلا  همیسج  هدایز  اضیأ 
غنش غنه  روغث  یف  یباوطلا  ءاشنا  كوتسفیدالف و  عالق  هیوقت  رثرآ و  روب  نوصح  زیزعت  یف  هلـصاوتم  لامعالا  .عاقـصالا و  کلت  یلا 

ایریبیـس و دیدح  هکـسب  رئاخذـلا  هیرانلا و  هحلـسالا  لاسرا  نع  هحمل  اورتفی  مل  همهملا و  هیبرحلا  طقنلا  نم  امهریغ  و  غیت ؟؟؟ ایلو و 
هنوحشم هبرع  نم 14  فلؤم  راطق  یضاملا  ربوتکوأ  رهش  یف  هعرسلا  هیاغب  ایـسور  حراب  دق  یـصقالا و  قرـشلا  یلا  هعوطتملا  نفـسلا 

هیدادولا و قرطلاب  نابایلا  نیب  اهنیب و  فالخلا  هیوستل  هلایم  نکت  مل  ایـسورلا  نا  جتنتـسی  مدقت  امم  هینادیملا و  تایفـشتسملا  تاوداب 
لاریمالا رمأ  ردص  دـق  هلواطملا و  کلت  ءانثا  اهتدـعا  دـق  نوکت  یتلا  اهتوق  هدایزب  اهبلاطمل  عوضخلا  یلع  اههارکا  اهدـصق  ناک  امنا 

نأ هیلا  درو  رمأ  یلع  ءانب  کتـسوفیدالف  عقوم  نادـنموق  بلط  لاـتقلل و  دادعتـسالاب  ولاـی  رهن  راوجب  دوجوملا  شیجلا  یلا  فیـسکلا 
اهنا برحلا و  اهتین  یف  نکی  مل  ایسور  نا  اذه  دعب  لاقی  لهف  کلذ  ریغ  مهدالب و  یلا  نیینابایلا  اهئالزن  هداعال  همزاللا  لئاسولا  ذختی 
هراثا يونت  برحلل و  هدعتسم  تناک  ایـسور  نا  ثداوحلا  هذه  نم  نابایلا  تنقیأ  دقف  باوجلا  نم  نکی  امهم  اهل و  هدعتـسم  نکت  مل 

عم تارباخملا  قئالعلا و  عطق  یلا  ترطصاف  تارباخملا  یف  هلواطملا  هدایز  اهعم  غوسی  هلاحلا ال  هذه  لثم  نا  نابایلا  تأر  اهجاجع و 
دق نابایلا و  یلع  ایـسور ال  یلع  هعقاو  اهلک  برحلا  هیلؤسم  نوکتف  هیلع  اهحلاوصل و  انوص  اهـسفن  نع  عافدلا  لئاسو  ذاختا  ایـسور و 
نع دوذلل  اهترورـض  يرت  یتلا  طئاسولا  ذاختا  امهنیب و  هرئادـلا  تارباخملل  دـح  عضو  یف  اهتبغرب  ریاربف  یف 6  ایسور  نابایلا  تربخا 

ایسور هموکح  اهغالباب  یه  جربسرطب و  یف  یـسایسلا  اهلیکو  اهئاعدتـسا  هیـسایسلا و  قئالعلا  اهعطق  دحاو  نآ  یف  تنلعأ  اهـضوح و 
حیرـصت نم  یقیقحلا  يزغملا  كردـت  مل  ایـسور  تناک  اذا  ناودـعلاب و  ایـسور  هأدابم  نم  هیلع  تونامع  ءاـطغلا  تفـشک  دـق  کـلذ 

اذا ام  هفرعم  هلئـسم  اما  هینابایلا  هرکذـملا  یمرم  ایـسور  مهف  مدـع  نع  هلؤسم  تسیل  اهنال  هموکحلا  هذـه  یلع  أطخلا  نکی  ملف  نابایلا 
همتحملا طورـشلا  نم  نکی  مل  هنأ  یلودلا  نوناقلاب  نوفراعلا  عمجأ  دقف  هموصخلاب  هحتافملا  لبق  برحلا  نالعا  يرورـضلا  نم  ناک 

هیلع اهنالعا و  برحلاب  هحتافملا  قبست  نا  هثیدحلا  بورحلا  یف  هداعلا  لب 
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سورلا تلخد  نیقیرفلا و  نیب  یغولا  نارین  تراث  مث  یهتنا  یلودـلا  نوناقلا  ههج  نم  اهیلع  داقتنالا  بجوی  ام  نابایلا  لمع  یف  سیلف 
داحتا یلا  هینابایلا  بازحالا  تمضنا  برحلا  ران  تبـش  امنیح  عافدلل و  ارارطـضا  نابایلا  اهتجلو  بجع و  خمـشب و  برحلا  نادیم  یف 

هل ناک  انانس  تزه  نابسحب و  اهل  نکی  مل  ایـسور  هجو  یف  اماسح  تقـشتما  قاقـشلا و  عازنلا و  میثارج  نم  هیلاخ  قافتالا  هبوصعلا و 
هایم تغبـصنا  نا  دعب  لاغب و  هناض  زیزع و ال  یلع  هفـسآ  ریغ  لابب  اهل  رطخت  مل  هیبرح  اططخ  اهعم  تکلـس  ناعطلا و  نادیم  یف  ادص 

تناک یتلا  عفادملا  يودبوجلا  دعر  میزه  جـمدنا  لابجلا و  حوفـس  لوهـسلا و  تابحر  مهثثجب  تصغ  لاطبالا و  مد  باضخب  راحبلا 
محالم نیقیرفلا  نیب  تکبتـسا  هقحاسلا و  تاصاصرلا  بهـش  لطاوه  حست  اهناخد  بحـس  تدغ  هقحاملا و  لبانقلا  قعاوص  فذـقت 

نارقالا و نیب  رفظلا  رـصنلا و  ءاول  هعفار  هینابایلا  همالا  تداع  نارمحالا  نیتلودـلا  نئازخ  زونک  نم  ذـفن  نادـلولا و  اـهلوه  نم  تباـش 
کلذ یف  رشبلا و  نم  فولالا  تارک  ایاحض  لاومالا و  نم  تانویلملا  عایض  یلع  هفسآ  نارسخلا  لشفلا و  بایثب  هلبکم  ایـسور  تئاب 

اقرغ و هیبرحلا  اهنفـس  رثکأ  ترـسخ  خذابلا و  اهدجم  عیفر  خماشلا و  اهزع  جوأ  نم  تطقـس  رکذـت و  نمل  يرکذ  ربتعا و  نمل  هربع 
نونظلا یلع  هدـئاس  تناک  قئاقح  هلمج  میهوت  یلع  هیبرحلا  هجیتنلا  تلد  لیلقلا و  الا  اهنم  املاس  قبی  مل  نییناـبایلل و  همینغ  ـالیطعت و 

نع سورلا  عماطم  فرـصل  الا  برحلا  هذه  هوذج  اوقلی  مل  نیذلا  زیلکنالا  بولق  یف  هنینأمطلا  تقلأ  نامزلا و  میدق  نم  ایـسور  نأشب 
فارتعا هیناثلا  .نیتیعرلا و  نیتلودلا و  نیب  دادولا  ملـسلا و  دوع  یلوالا  .یه  هیتآلا و  داوملا  یلع  هیحلـصلا  هدهاعملا  تمت  دق  دنهلا و 

ایاعرلل یقبی  اهتبقارم و  اهتیامح و ال  یف  اهترادا و ال  یف  اهتضراعم  مدع  ایرکسع و  ایسایس و  ایلام و  ایروک  یف  نابایلا  هدایـسب  ایـسور 
ایسور ءالج  هثلاثلا  .ایاعرلا  هیقب  نم  مهریغک  مهتاعورـشم  رئاس  یف  کلذ  مهل  هلوحملا  نیناوقلل  اقبط  ایروک  یف  عتمتلا  قح  نییـسورلا 

هموکحل ضرعتلا  مدعب  نیتلودلا  دهعت  هعبارلا  .سملا  نم  هنیمأ  اهیف  صاخشالا  تاکرشلا و  قوقح  ءاقب  عم  اعم  ایروشنم  نع  نابایلا  و 
.هعانص هراجت و  ایروشنم  یف  اهحلاصم  مومع  یف  نیصلا 

هرواجملا هایملا  یضارالا و  یتلاد و  رنرآ و  روب  یف  ایسورل  تناک  یتلا  قوقحلا  لقن  هسماخلا 
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سورلا و نیب  ایروشنم  دـیدح  هکـس  مسقت  هسداسلا  .كانه  اهتوص  نویـسورلا و  اهبـستکا  یتلا  قوقحلا  مارتحا  ءاقب  عم  ناـبایلل  اـمهل 
همربملا ایسورلا  قوقحلا  هنایص  عم  یعانص  وأ  يراجت  ضرغل  الا  هکسلا  هذه  یمسق  مادختسا  زوجی  یست و ال  غنست  غناوک  یف  نابایلا 
نیلاخس هریزج  نع  ایسورلا  لزانت  هعباسلا  .اهب  هصاخلا  هیدیدحلا  هکـسلا  مسق  اهیلع  رمی  یتلا  مجانملا  هیکلم  نابایلا  بستکت  اقباس و 

دهعت هعساتلا  .برحلا  لبق  امهنیب  یتلا  هیراجتلا  هدهاعملا  دیدجتی  نیفرطلا  دهعت  هنماثلا  .اهب  هقحاللا  رئازجلا  نیـسمخلا و  هجردلا  یلا 
نم لک  دهعت  هرشاعلا  ایـسورل  هعباتلا  هیرحبلا  هایملا  یف  نیینابایلل  هحونمملا  دیـصلا  قوقح  یلع  نابایلا  عم  اقافتا  یـضمت  نان  ایـسورلا 

نیتغللاب هدـهاعملا  ررحت  رـشع  هیداحلا  .مهنؤش  یف  هفورـصملا  تاقفنلا  عفد  عم  برحلا  يرـسا  يرخالل  امهنم  لک  میلـستب  نیتلودـلا 
رصیقلا نم  هدهاعملا  قیدصت  رشع  هیناثلا  اهب  لومعملا  یه  هیواسنرفلا  هخـسنلاف  لیوأتلا  یف  فالخ  أرط  اذا  هیزیلکنالا و  هیواسنرفلا و 

رشع هعبارلا  .رهش  فرظ 18  یف  ایروشنم  نم  نیـشیجلا  ءالج  رـشع  هثلاثلا  عیقوتلا  خیراتل  هیلاتلا  اموی  نیـسمخلا  فرظ  یف  وداکیملا  و 
ماسقأ و هعبس  یف  هرـصحنم  هیالو  ابورواب 68  هیروطاربمالا  هذه  مسقنت  و  نیتلودلا ..  نم  لکل  نیلاخـس  یمـسق  نیب  دودحلا  دـیدجت 
.هدـیدجلا و ایـسور  .يرغـصلا و  ایـسور  یلفـسلا و  افلو  ایلعلا و  افلو  .يربکلا و  ایـسور  .اینولوب و  میلقا  .یقیطلاـبلا و  رحبلا  میلقأ  یه 

.ءابلا فرح  یف  تمدقت  دق  هیـسورلا و  هیروطاربمالا  مومع  همـصاع  یه  جربسرطب و  ناس  هندم  رهـشأ  یقیطلابلا  میلقالا  لوالا  هدـنلنف 
بهذملا نوقنتعی  همـسن  اهناکـس 9450000  ددـع  مجاـنملا  تاـباغلا و  هریثک  یـضارألا  هحطـسم  هکلمم  یه  اـینولوب و  میلقا  یناـثلا 

همسن و اهناکس 460000  ددع  لوتسیر  رهن  یلع  هعقاو  هریبک  هنیدم  یه  ایفوسراف و  اهتمـصاع  دوهیلا و  نم  نویلم  يوس  یکیلوتاکلا 
هیلامـشلا هقطنملا  اـینوبال و  مسق  لـماش  وه  يربـکلا و  ایـسور  میلقا  ثلاـثلا  هیوقلا ..  نوصحلاـب  هظوـفحم  ماکحتـسالا  هیاـغ  یف  یه 

رحبلا یلع  هعقاو  ءانیم  یه  لجناکرأ و  اهندم  رهشأ  تاعقنتسملا و  تاریحبلا و  هریثک  تاباغلاب  هبـستکم  ضارأ  تاذ  یه  هدمجنملا و 
نع بیغت  هیلاوتم و  روهش  هثالث  هیف  سمشلا  قورشل  راح  هنکل  ادج  ریصق  اهفیص  رهشأ و  هتس  اهؤاتش  دربلا  هدیدش  یلامـشلا  ضیبألا 

اهیف ءاتشلا  یف  نیرهش  قورشلا 
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مهئاسن یف  نوفرـصتی  هینثولا  نم  مسق  مهتناید  هلاـحرلا  ودـبلا  نم  هماـقلا  راـصق  اـهیلاهأ  رفـصلا  تحت  نیتسلا  هجرد  یلا  دربلا  دتـشی 
هعانصلا و یف  مدقتلا  انغلا و  هیاغ  یف  هعطق  وه  ایلعلا و  افلو  میلقا  عبارلا  يرحبلا ..  يربلا و  دیصلا  نم  مهتـشیعم  ءارـشلا  عیبلا و  قیرطب 

لماعم تاقیرباف و  هدع  اهب  وکسوم  رهن  یلع  اهعقوم  همسن  اهناکس 770000  ددع  همیدقلا  ایسور  همصاع  یه  وکسوم و  اهندم  رهشأ 
یلفسلا افلود  میلقا  سماخلا  امهریغ ..  نیصلا و  ایـسآ و  عم  يراجت  زکرم  یه  سئانک و  هلمج  هعماج و  هسردم  اهنم  سرادم  هدع  و 
اهناکـس ددع  عباسلا  نرقلا  یف  ناخوتاب  اهـسسأ  نازناق  اهندـم  رهـشأ  تاعورزملا  هریثک  هبرتلا  هدـیج  یـضارألا  هبـصخ  تایالو  وه  و 
يرغصلا ایسور  میلقا  سداسلا  .هیلک  سرادم و  نباصم و  غبادم و  هدع  اهب  امیدق  هیرتتلا  هدروه  هنطلس  همصاع  یه  همـسن و   150000

هنیدم یه  ایسور و  همصاع  اقباس  تناک  همـسن  وحن 180000  اهناکس  فییک  اهندم  نم  تابنالا  هریثک  یـضارألا  هبـصخ  هعطق  یه  و 
.سفن فلأ  وحن 300  هنس  لک  سورلا  نم  اهیلا  جحی  هسدقم 

رتتلا هرـسیوس و  ناـملألا و  عارز  نم  ریثک  اـهب  ماـنغألا  تاـبنالا و  هریثک  هبـصخ  ضارأ  وذ  میلقا  وه  هدـیدجلا و  ایـسور  میلقا  عباـسلا 
نم مهئاـسؤرل و  عوضخلا  هیـصخشلا و  مهتیرح  یلع  نوظفاـحم  هیبرح  لـئابق  مه  قازوـقلا و  لـئابق  نطو  یه  شیعتلل و  نیرجاـهملا 
یف دالب  وه  هدنالناف و  میلقا  نماثلا  .لالغالا  فاوصألا و  اهتالصاح  صخأ  نم  و  قازوق ..  همصاع  یه  کساک و  رجوت  اهندم  رهشأ 

مهتغل یتناتستوربلا و  بهذملا  اهلهأ  هناید  هریغصلا  رزجلاب  هفنتکم  اهلحاوس  تاباغلا و  تاریحبلا و  هریثک  ایـسور  نم  یبرغلا  لامـشلا 
سفن و ناکسلا 52000  نم  اهب  روضجنسله  هنیدم  اهتمصاع  همـسن و  اهیلاهأ 2530000  ددع  لالقتـسا  عون  اهتموکحل  هیدنالنافلا و 

نآلا یلا  لزت  مل  اهکالماب و  ایسور  اهتقحلأ  هنس 1804  یف  جوسأ و  مکحل  هعبات  هدنالناف  تناک  دق  همهم و  هعماج  هسردم  اهب 

تناک هیثکسلا  هطامرسلا و  لئابق  نأ  نامورلا  نانویلا و  خیرات  نم  ملع  ام  هیاغ  مدقلا  مالظب  رتتسم  وهف  میدقلا  اهخیرات  امأ  اهخیرات .. 
هراقالا و هنوهلا و  ناللا و  طوقلا و  نم  ریثک  اهیلا  رجاه  مث  اهیلا  هرجاهم  اهب و  هراجت  مهل  ناک  نانویلا  نا  لامشلا و  یضارأ  هطوتـسم 

هدع اهنم  اودرط  هبلاقصلا و  مه  نویفالسلا و  اهاتأ  مث  اهیضارأ  یف  تلوجت  اهریغ و  راغلبلا و 
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هیسورلا همالاف  یـسورلا  رعـشلل  مئاقلا  رفـصالا  نوللا  أشن  اذه  نع  مهدالب و  یحتافب  اوطلتخا  مهنم  نوقابلا  مهریغ و  هنفلا و  نم  لئابق 
لئابقلا نم  هدیدع  عاونال  ارقم  تناک  ایسور  دالب  نأ  اذه  نم  صخلت  هیرتت و  هینیکس و  هینف و  هیفالس و  لئابق  هدع  لسن  نم  یه  نآلا 

یلا اهنم  هیبونجلا  ههجلا  یلع  تلوتسا  هینامورلا  هلودلا  نم  لوالا  نرقلا  یف  مث  هتتشملا  لئابقلا  دالب  يأ  ایسورب  تیمـس  اذل  ممالا و  و 
ترمتـسا دوسالا و  رحبلا  یقیطلاـبلا و  سوناـیقوالا  نیب  هنطاـقلا  لـئابقلا  عیمج  یلع  نویثوفلا  یلوتـسا  هیف  يدـالیملا و  ثلاـثلا  نرقلا 

همأ لبق  نم  نویـسورلا  باجتـسا  نماثلا  نرقلا  یف  اهوطقـسأ و  نوینوهلا و  اهیلع  یلوتـسا  اهیف  دالیملا و  دعب  هنس 376  یلا  مهتکلمم 
راص هتزوح و  تحت  لئابقلا  عیمج  تعمتجا  هدم  دعب  ریبکلا و  قودلا  بقل  دورغ و  وفون  یلع  یلوتـساف  کیور  همـسا  اکلم  كراولا 

اهیلع یلوتـسا  هنـس 410  یف  مث  لوالا  ریمیدـالف  اـهیلع  یلوتـسا  هیرجه  هنـس 370  یف  مث  هیـسورلا  هلودلل  سـسؤم  لوأ  دـعی  ثیحب 
هدـع یلا  هکلمملا  تمـسقنا  اهرثأ  یلع  دالبلا و  ءارمأ  نیب  هینطولا  بورحلا  نارین  تراث  هتوم  دـعب  هنـس 446  یف  مث  لوالا  فولوزای 

ناخوتاب هنبا  هفلخ  ایبس و  ابلـس و  التق و  نییـسورلاب  کتف  هلجر و  هلیخب و  ناخ  زیکنج  اـهیلع  فحز  هنس 621  یف  مث  هلقتـسم  ماسقأ 
رومیت رتتلا و  لوغملا و  نیب  دئادشلا  یـساقت  لزت  مل  نینرق و  وحن  نییـسورلا  نم  هیزجلا  ذخأ  كاجوبک و  ایـسور  بونج  یف  سـسأف 

راجب بقل  يذـلا  وه  هدـحاو و  هیار  تحت  تعمتجا  ایـسور و  تدـحتا  هنمز  یلع  يذـلا  ثلاـثلا  ناـقیا  اـهیلع  یلوتـسا  نأ  یلا  کـنل 
اهیف هیرجه و  هنـس 1093  یلا  يدیالا  اهبلقتت  لزت  مل  ناهردزاول و  مرق  نازاق و  یلع  اولوتـسا  نیذلا  هدالوأ  هفلخ  تام و  مث  رـصیق ) )
ملعت هدنالوه و  یلا  بهذ  مث  اجراخ  الخاد و  اهنصح  هکلمملا و  هیلخاد  یف  تاحالصا  هلمج  يرجأ  سرطب و  کلملا  یلع  یلوتـسا 

مجعلا و دیوسلا و  کلم  هیلعلا و  هلودـلا  براح  همایأ  یف  همهم و  عئانـص  هلمج  ملعت  اسمنلا و  اریتلکنا و  یلا  مث  نفـسلا  هعانـص  اهیف 
هریمالا مث  لوتقملا  سیـسکلا  نب  سرطب  مث  انیرتاک  هتجوز  هدـعب  تلوت  مث  هیرجه  هنس 1138  تام  مث  دالب  هلمج  کلذب  صلختـسا 
يذـلا لوالا  الوقن  هنبا  مث  لوالا  ردنکـسا  مث  لوـالا  صلوب  اـهنبا  مث  هیناـثلا  اـنیرتاک  مث  یناـثلا  سرطب  مث  تاـباصیلا  هریمـالا  مث  هنح 

نم میلاقأ  ضعب  صلختسا  اینیمرأ و  نم  میظع  ءزج  یلع  یلوتسا 
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یلع مرقلا  برح  رهشأ  ایسور و  یلا  اینولوب  دالب  مض  نانویلا و  لالقتسا  یف  لودلا  عم  كرتشا  ابوروأ و  ایـسآ و  یف  هینامثعلا  هلودلا 
رهشأ هنـس 1293  یف  مث  هویخ  يراخب و  تاناخ  رمیـشک و  یلع  یلوتـسا  هلقتـسملا و  ناتـسکرت  تاـناخ  براـح  هیناـمثعلا و  هلودـلا 

زعب و هنمز  یـضم  هیلع و  اظفاحم  مالـسلل  ابحم  ناـک  ثلاـثلا و  ردنکـسا  هنبا  هفلخ  مث  ناـقلبلا  ممأ  ررح  هیلعلا و  هلودـلا  یلع  برحلا 
اسؤیم داع  هینابایلا و  همالا  یلع  یصقالا  قرشلا  یف  برحلا  رهشأ  يذلا  یلاحلا  روطاربمالا  وه  یناثلا و  الوقین  هنبا  هفلخ  مث  ءاخر 

______________________________

[ اینامور ]

هقیقد هجرد و 16  هقیقد و 48  هجرد و 38  نیب 43  هعقاو  نادغبلا  خالفلا و  یتیالو  نم  هفلؤم  ابوروأ  نم  یقرـشلا  بونجلا  یف  هکلمم 
ابونج رجملا و  ایرتسوأ و  اتموکح  الامـش  اهدـحی  یقرـشلا ..  لوطلا  نم  هجرد  هقیقد و 30  هـجرد و 20  یلامـشلا و 22  ضرعلا  نم 

 .. برصلا هکلمم  ابرغ  دوسالا و  رحبلا  ایسور و  اقرش  راغلبلا و  هراما 

رحلا دیدش  ءاتـشلا و  یف  دربلا  دیدش  اهؤاوه  سفنالا و  نم  هدایز  نییالم و  هتـس  وحن  اهناکـس  عبرم و  لیم  فلأ  وحن 50  اهتحاسم  و 
هرذلا و ریعشلا و  حمقلا و  اهلـصاوح  نم  هباصخلا و  هریثک  اهیـضارأ  اعون و  اهنم  نسحأ  اهتعارز  هرخأتم و  اهتعانـص  و  فیـصلا ..  یف 
اهرداص 10 همیق  غلبی  اهل و  هرواجملا  تاهجلا  نم  اهرثکأ  مدقتلا و  یف  هذخآ  اهتراجت  هکاوفلا و  نم  ریثک  ناخدلا و  بوبحلا و  هیقب 
هیسکذوثرالا و مهتناید  همیدقلا و  هینیتاللا  نم  هقتشم  مهتغل  میدقلا و  ینامورلا  رصنعلا  نم  مه  و  کلذ ..  نم  رثکأ  اهدراو  نییالم و 

نم نییـالم  هعبـس  وحن  ایونـس  اـهداریا  هرخأـتم و  اـهتیلام  هلوهجم و  اـهتورث  و  هءارقلاـب ..  نولهاـج  مهعاـبرأ  هثـالث  هلیلق و  مهفراـعم 
هدـم هلاصیا  اهنکمی  لـتاقم و  فلأ  ملـسلا 25  هدـم  اهدـنع  تاهینجلا و  نم  انویلم  وحن 40  نیدـلا  نم  اهیلع  اـهتاقفنک و  تاـهینجلا 

سولراک اهکلم  هیروتـسد و  هیکلم  اهتموکح  و  دوسالا ..  رحبلا  یف  هلیلق  هیراجت  نفـس  الا  اهل  سیل  يدـنج و  فلأ  یلا 200  برحلا 
نایکلا هثیدح  هکلمم  یه  هیلعلا و  هلودـلا  هدایـس  تحت  اریمأ  کلذ  لبق  ناک  هیرجه و  هنس 1255  کلملا  یـسرک  یلع  سلج  لوالا 
ینابایلا برحلا  دـعب  دوسالا و  رحبلا  یف  یـسورلا  لوطـسالاب  هددـهم  تناک  دـق  یثالثلا و  فلاحتلا  رجملا و  اسمنلا و  هسایـسل  هلاـیم 

نمالا شارف  یلع  تمان 
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تسراخب هنیدم  اهتمصاع  هجیربود و  نادغب و  قالفأ و  ماسقأ  هثالث  یلا  مسقنت  یه  و  .. 

______________________________

[ هعلق مور  ]

يرغصلا هینیمرا  هدعاق  اقباس  تناک  دق  الیم و  وحن 50  طایسیمس  نع  دعبت  تارفلا  یلع  هعقاو  ایسآ  هیکرت  نم  هنیدم  مورلا * هعلق  يأ 

امهیلی ام  ءابلا و  عم  يازلا  باب 

[ ریبز ]

هرصبلا لفاوق  عمتجمل  اطحم  اهعقوم  ناک  یبرغلا  بونجلا  یلا  هرـصبلا  نم  لایمأ  هینامث  هفاسم  یلع  دهعلا  هثیدح  هیقارع  هنیدم  یه  * 
ریثک اهیلا  رجاه  دجن  یف  نییباهولا  روهظ  مایأ  یف  مث  هلیلق  اتویب  برعلا  نم  هیراس  اهب  تنب  هنس  وحن 300  نم  ماشلا و  یلا  اهقیرط  یف 

مظعم همسن  فلأ  وحن 15  نآلا  اهناکـس  ددـع  اهناکـس و  رثک  اروس و  اهل  اوماقأ  دـلبلا و  ترمعف  هراجتلا  نوطاعتی  اهب  اوماـقأ  مهنم و 
مراکم مرکلا و  ءاکذـلاب و  نوفورعم  یلبنحلا  بهذـملا  یلع  نوملـسم  اهلهأ  اهراطمأ و  هلقل  رکذـت  هعارز  اهب  سیل  لیخلا و  اهتراجت 

ههج هب  نورجتی  هراجت  ءاذـغ و  اهیلاهال  وه  اـهیحاوض و  یف  دارجلا  رثکی  فیـصلا و  یفرحلا  دـیدش  هنکل  دـیج  اـهؤاوه  قـالخالا و 
لازغلا و یف  اصوصخ  دیـصلاب  دـیدش  علو  اـهلهال  هیئلکلا و  یـضارالا  یف  یقبی  لـب  اهرـضی  ـال  مهیـضارأب  هترثک  عم  هنا  ریغ  هرـصبلا 

نب ریبزلا  نفدـم  اهب  هریهـشلا و  لمجلا  هعقو  یـضارأ  برق  همیدـقلا  هرـصبلا  راثآ  یلع  همئاق  هنیدـملا  هذـه  يرابحلا و  ریط  بنرالا و 
هنیدملا هذه  یحاوض  یف  اریبک و  اعماج  راص  زیزعلا و  دبع  ناطلسلا  هدلاو  هتممر  ریغص  دجسم  هب  ناک  هنع و  یلاعت  هّللا  یضر  ماوعلا 

نبا ریخلا و  هحلط  نفدم  اهنم  هنع و  یلاعت  هّللا  یـضر  رمع  اندیـسل  بوسنم  عماج  ناکرأ  نم  نکر  رمع و  رهن  اهنم  همیدق  راثآ  هدـع 
تحت هیریدم  تراص  مث  هیلعلا  هلودلا  همیقت  اهئاربک  نم  خیش  اقباس  اهمکاح  ناک  يرصبلا و  نسحلا  ریهشلا و  مالحالا  رـسفم  نیریس 

هرصبلا یلاو  همیقی  ریدم  مکح 
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امهیلی ام  ءاحلا و  عم  يازلا  باب 

هراشا

______________________________

[ هلحز ]

هبصق لیم و  وحن 2100  هیـضارأ  هحاسم  يرقلا  عرازملا و  نم  ریثک  یلع  وتحم  نانبل  لبج  یف  مهم  ءاـضق  هیناـث  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
مورلا هنراوملا و  کـیلوتاکلا و  مورلا  نم  مهرثـکأ  همـسن  فلأ  وحن 20  اهیلاها  ددـع  نانبل  لـبج  یف  هدـلب  ربکأ  یه  هلحز و  ءاـضقلا 

يدـیدحلا قیرطلا  اهقرتخی  ینودربلا و  رهنلا  اهنم  برقلاب  يرجی  هلواتملا و  تناتـستوربلا و  مالـسالا و  نم  لیلق  اـهیف  سکذوثرـالا و 
قیض داو  یف  اهعوقول  فیصلا  یف  هراح  لبجلا  نم  اهبرقل  ءاتشلا  یف  هدراب  ءاوهلا  هدیج  مورکلا  نیتاسبلا و  هریثک  یه  اثیدح و  دتمملا 

کلذ ریغ  بوبحلا و  منغلا و  یف  هعساو  اهتراجت  و 

امهیلی ام  نونلا و  عم  يازلا  باب 

[ ناجنز ]

رهن یلع  هعقاو  سراف  دـالب  نم  یمجعلا  قارعلا  یلامـش  یف  هنیدـم  یه  هریغ  لاـق  لـصالا و  یف  اـهرکذ  نونلا  ناکـسا  يازلا و  حـتفب 
هیفوصلا و تاجوسنملا  سفانطلا و  یف  همهم  هراجت  اهل  لیمج و  میدـق  رـصق  اهب  راوسالاب و  هطاـحم  ناـجیبرذا  دودـح  برق  اهمـساب 

تحتف دق  ههازنلا و  هیاغ  یف  لبج  اهبرقب  دیج و  اهؤاوه  هریثک و  نداعم  اهب  روصلا و  ناسح  اهیلاهأ  صاصرلا و  دورابلا و  هحلـسالا و 
هنع هّللا  یضر  نامثع  اندیس  لبق  نم  يرلا  یلا  بزاع و  نب  ءاربلا  دی  یلع  هیرجه  هنس 24  یف  هونع 

[ رابجنز ]

ضرعلا نم  هقیقد  هجرد و 30  نیب 20  هیقیرفا  نم  هیقرـشلا  لحاوسلا  یف  هعقاو  هکلمم  یه  هثلاث  رـسک  هیناـث و  ناکـسا  هلوأ و  حـتفب 
 .. نییلـصالا اهناکـس  حنزلا  یلا  هبـسن  کلذب  تیمـس  رزج  هدع  نم  هفلؤم  یبونجلا  ضرعلا  نم  هقیقد  تاجرد و 45  و 10  یلامشلا 

نودـلوم و جونز و  ضیب و  برع  فانـصأ  هثـالث  نم  تاـنویلم  رـشع  وحن  اـهیلاهأ  ددـع  تارتـمولیکلا و  نم  نینویلم  وـحن  اـهتحاسم 
هطحنم اهتعارز  نا  الا  هراحلا  هقطنملا  تاتابن  عیمج  اهتاعورزم  هریثک و  اهراهنأ  هباصخلا و  هیاغ  یف  اهتبرت  حودمم و  ریغ  اهؤاوه 
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اههکاوف نم  سوردنـسلا و  رکـسلا و  بصق  غمـصلا و  نطقلا و  لفنرقلا و  لیجرانلا و  مسمـسلا و  زرالا و  هرذـلا و  اـهتاعورزم  نم  و 
اهتاناویح نم  کلذ و  ریغ  شمـشملا و  حافتلا و  جـنرانلا و  نومیللا و  لاقتربلا و  خـیطبلا و  نیتلا و  هنـسلا و  لوط  مودـی  يذـلا  بنعلا 
عاستالا مدقتلا و  یف  هذخآ  هجئار و  اهتراجت  زعاملا و  منغلا و  نم  ریثک  اهب  لیالا و  لعولا و  ءاملا و  سرف  دـهفلا و  دـسالا و  لیفلا و 

نم برقت  اهیلاهأ  دئاوع  اهریغ و  لیجرانلا و  تیز  زعاملا و  رقبلا و  دولج  لفنرقلا و  شبک  غمصلا و  ربنعلا و  جاعلا و  اهتارداص  نم  و 
یلع نویلاغتروبلا  یلوتسا  مث  هیمالسا  لود  هدعل  ارقم  دالبلا  هذه  تناک  دق  میدقلا و  یبرعلا  زرطلا  یلع  مهسبالم  نامع و  دالب  دئاوع 

مهسوسی نیلقتسم  اورمتـسا  اهنم و  مهودرط  یلاهالا و  مهیلع  راث  اهب  هنس 1110 و  یلا  اهب  اورمتسا  هیرجه و  هنس 909  اهرزج  ضعب 
هنس 1221 و دیعس  دیـسلا  هنبا  هفلخ  مث  هنس 2199  دیعـس  نب  دمحأ  دیـسلا  نامع  مکاح  هدالب  یلا  مهمـض  نأ  یلا  مهلبق  نم  مکاح 

یهتنا رشع و  هسمخ  وحن  اوناک  هدالوأ و  نیب  قاقشلا  راث  هتافوب  هنس 1273 و  یفوت  مث  تکسم  هتدعاق  تناک  هنس و  وحن 50  اهمکح 
ریمأ ءامعز  زوفی  اهب  داک  امهنیب  عئاقو  هدـع  ثودـح  دـعب  رابجنزل  اریمأ  دـیجم  دیـسلا  تکـسمل و  اریمأ  ربکـالا  ینیوت  دیـسلا  هماـقاب 

هبیرـض صرفب  فالخلا  مت  فالخلا و  کلذ  مسح  یف  زیلکنالا  طسوت  ول ال  تکـسم  وه  نامع و  هراما  رقم  یلع  ءـالیتسالاب  راـبجنز 
هفلخ دیجم و  دیـسلا  یفوت  هنـس 1287  یف  رابجنز و  هورث  لبق  نم  هل  هناعا  تکـسم  ریمال  عفدـت  لاـیر  فلأ  نوعبرأ  اهرادـقم  هیونس 
یلع مهنم  اظفحت  اریتلکنا  عم  هدـهاعم  دـقع  ایقیرفأ  قرـش  یلا  ههجوتم  ابوروأ  عماطم  يأر  امل  هنأ  هلاـمعأ  نم  شغرب و  دیـسلا  هوخأ 

کلت یف  هنس 1293 و  اثلاث  هنس 1292 و  ایناث  اهززع  مث  هنـس 1290  کلذ  ناک  هدالب و  نم  قیقرلا  عیب  لاطبا  اهتلمج  نم  دونب و  هدع 
مـسق یف  هدالب  ضعب  یلع  هیرـصملا  هموکحلا  تلوتـسا  هروکذـملا  هنـسلا  یف  اـبوروأ و  نم  يرخأ  دـالب  ضعب  اریتلکنا و  راز  ماـیالا 

تلغوت و یقرشلا و  لحاسلا  دالب  ضعب  هیناملا  هکرش  تلتحا  هنس 1303  یف  اریتلکنا و  هطساوب  اهتلخأ  رهش  وحن  دعب  اهنا  الا  لاموسلا 
هنیب و هدهاعملا  بسح  کلذ و  یلع  هرـصم  تیقب  هیلا و  ایناملا  تفتلت  ملف  کلذ  یف  عزانی  ناطلـسلا  ماقف  حوتفلا  یف  لغوتت  تذـخأ 

لب ائیش  کلذ  هنع  نغی  ملف  اهب  دجنتسا  اریتلکنا  نیب 
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هقداصمب رابجنز  یلع  اهتیامح  اریتلکنا  تعضو  هنـس 1308  یف  مث  اربج  کلذ  یلع  مهل  قداص  ناب  رمالا  یهتنا  هبولطم  سکعب  لبوق 
یلع اریتلکنا  تلوتـساف  دالبلا  همـساقم  یلع  ناتلودـلا  تکرتشا  هیقیرفاب و  مالـسالا  دالب  نم  ریثکب  یهتنا  اـمک  رمـالا  یهتنا  اـیناملا و 
غلبت یناملالا و  هیقیرفا  قرـش  هتمـس  اهنم و  یبونجلا  ءزجلاب  ایناملا  تصتخا  يزیلکنالا و  هیقیرفا  قرـش  هتمـس  اهنم و  یلامـشلا  ءزجلا 

نم نییالم  هعبس  وحن  اهناکس  ددع  لینلا و  عبانم  لامش  هعقاولا  دالبلا  همیمض  عم  اعبرم  ارتمولیک  فلأ  وحن 800  لوالا  مسقلا  هحاسم 
مهیقاب دالبلا و  قرش  یلاهأ  مه  مالسالا و  نید  نوقنتعم  مهبلغأ  ادج  لبقتسملا  هنـسح  ءاوهلا  هدیج  هبرتلا  هبـصخ  دالب  یه  سفنالا و 

همسن و فالآ  وحن 10  اهب  اسابمم و  هرمعتسملا  هذه  همصاع  مهنیب و  نورـشتنم  هیحیـسملا  هاعد  نا  الا  اهبرغب  نونطاقلا  مه  نوینث و  و 
یلع هلمتـشم  یه  هعبرملا و  تارتمولیکلا  نم  نویلم  وحن  ایناملال  رمعتـسملا  یناثلا  مسقلا  غلبی  يدـنهلا و  سوناـیقوالا  یلع  ءاـنیم  یه 

مالـسالا و مه  نویلحاسلا و  مهنم  جونزلا  نم  نییالم  وحن 3  اهناکس  هایملا  هریزغ  تاباغلا  هعـساو  تاتابنلا  تاناویحلا و  هریثک  ضارأ 
اهیف تمظن  دق  مالـسلا و  راد  هرمعتـسملا  هذه  همـصاع  مهنیب و  رـشتنی  ذخأ  یحیـسملا  نیدلا  نأ  الا  نوینث  نوشحوتم و  جـمه  مهیقاب 

اهتمـصاع رابزنز  هنیدم  رابزنز و  هریزج  تیقب  نمالا و  ظفحل  نامل  الا  نم  طابـضب  لتاقم  وحن 1500  غلبی  نیینطولا  نم  اشیج  اـیناملا 
هیراجت هیمهأ  اهل  نا  الا  ءاوهلا  هئیدر  یه  نیملسملا و  نم  همـسن  فلأ  وحن 80  اهناکس  اریتلکنا و  هیامح  تحت  هیلصالا  هنطلـسلل  ارقم 

تاهجلا کلت  یف  همیظع 

امهیلی ام  لادلا و  عم  نیسلا  باب 

هراشا

______________________________

[ وداس ]

نم هجرد  طخ 38  اهب  رمی  یقرشلا و  لوطلا  نم  هجرد  نیب 138 و 140  اهنع  لایمأ  هعـضب  هفاسم  یلع  نوفین  یبرغ  نابایلا  یف  هریزج 
یف هلمع  مهرثکأ  همسن  فلأ  اهناکس 140  و  لایمأ ..  هینامث  اهضرع  لدعم  الیم و  اهلوط 40  یلامشلا  ضرعلا 
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هضفلا نم  اربیل  بهذلا و 700  نم  اربیل  ایونس 500  اهنم  جرختسی  هیبهذلا  اصوصخ  نداعملا  هریثک  هیلبج  اهیضارأ  عیمج  نداعملا و 

______________________________

[ فوتاداس ]

 .. ناخ ارتسا  ارماس و  ازنب و  تایالو  نیب  هعقاو  ایسور  یف  هیالو 

نم ریثک  اـهنم  جرختـسی  تاریحب  اـهب  كوملک  جرک و  رتت و  ناـملا و  همـسن  فلأ  وحن 800  اهناکـس  اعبرم و  ـالیم  اهتحاسم 32622 
عئانصلا هریثک  هراجتلا  هجئار  یه  افلأ و  نیعست  وحن  اهیلاهأ  ددع  وکسوم و  نع  الیم  دعبت 450  اهمساب  اهتدعاق  حلملا و 

امهیلی ام  ءارلا و  عم  نیسلا  باب 

[ برس ]

وحن اهتحاسم  كرتلا ..  کلامم  ابونج  کسرم و  هنسوب و  ابرغ  اینامور و  اقرش  ءاسمنلا و  الامـش  اهدحی  ابوروأ  یف  هکلمم  برـص  وأ 
لیلق اهب  یسکذوثرالا و  بهذملاب  نونیدی  مهرثکأ  السلا و  سنج  نم  نییبرسلا  نم  نینویلم  وحن  اهناکـس  ددع  عبرم و  لیم  فلأ   20

اناروم و رهن  انیرد و  رهن  بونادـلا و  رهن  اـهراهنأ  رهـشأ  هاـیملا  هریثک  هیلبج  دـالب  یه  هیبرـسلا و  مهتغل  زونلا و  نم  ریثک  دوهیلا و  نم 
رقبلا و اـهتاناویح  رثـکأ  هلمهم و  اـهنکل  نداـعملا  نم  ریثـک  اـهب  هکاوفلا و  مورکلا و  حـمقلا و  اهتالـصاح  رهـشأ  هدوـقفم و  اـهعئانص 

اهتیلام هینج و  نویلم  وحن 90  اهتورث  هیبرح و  هیراجت و ال  هیرحب ال  اهل  سیل  ادـج و  هرخأتم  اهفراعم  رکذـت و  اهتراجت ال  ریزاـنخلا و 
ملـسلا یف  اهـشیج  ددع  انویلم و  رـشع  هسمخ  وحن  نویدـلا  نم  اهیلع  فصن و  نینویلم و  وحن  اهتاقفن  نینویلم و  وحن  اهداریا  هلتخم و 
اهتـسایس هیروتـسد و  اهتموکح  لوالا و  سرطب  یلاحلا  اهکلم  لـتاقم و  فلأ  یلا 70  برحلا  یف  هلاصیا  اـهنکمی  يدـنج و  فلأ   14

هیلخادـلا و اهلاوحأ  تءاس  هب  هموکحلل  بزحت  اهب  ایراغلب و  عم  هیوق  هرظانم  هوادـع و  اهل  هیلعلا و  هلودـلا  اـسمنلا و  ایـسورل و  ددوتلا 
سفن فلأ  وحن 80  اهناکس  ددع  هنوط  اواص و  يرهن  یقتلم  یلع  هعقاولا  داراغلب  اهتمصاع  هریغص و  تایریدم  هلمج  یلا  همسقنم  یه 

الالقتسا تلقتسا  هنس 1295  یف  ایلخاد و  الالقتسا  تلقتسا  يرجهلا  رـشع  یناثلا  نرقلا  یف  هیلعلا و  هلودلل  هعبات  برـسلا  تناک  دق  و 
نیلرب رمتؤم  رارقب  امات 
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امهیلی ام  ءاتلا و  عم  نیسلا  باب 

هراشا

______________________________

[ هراّتس ]

همسن فلأ  وحن 130  اهناکس  و  عبرم ..  لیم  فلأ  اهتحاسم 11  يابموبل  هعبات  هیزیلکنالا  دنهلا  نم  هیالو  هددشم * ءاتلا  نیـسلا و  حتفب 
دعبت اهمساب  اهتبصق  هتارهملا و  نم  اهیلاهأ  رثکأ  دراب و  بطر  اهؤاوه  ءارفق و  اهیضارأ  انتـسک و  رهن  اهیوری  حطـسلا  هرعوتـسم  یه  و 
تناک دق  مدـق و  وحن 800  هعافترا  ردـحنم  لبج  همق  یلع  مئاـق  عینم  نصح  اـهل  ناـکد و  باـضه  یف  هعقاو  ياـبموب  نع  ـالیم   115

مل هیزیلکنالا و  دنهلاب  زیلکنالا  اهقحلأ  مهئارمأ  نیب  عقو  عازن  دعب  مث  هتیامح  تحت  تیقب  اهنم و  جرخ  مث  زیلکنالا  اهلتحا  مث  هلقتـسم 
کلذک لزت 

[ ملهکوتس ]

هلیمج همسن  فلأ  اهناکس 200  اقرش ..  قئاقد  هجرد و 3  لوط 18  الامش و  هقیقد  هجرد و 20  ضرع 59  یف  هعقاو  جوسا  همصاع  * 
يأ ملهکوتـس  هنیدملا  تیمـس  اذـل  هدـمعألا و  یلع  همئاق  هفـصرأب  هریزجلا  تعـسو  دـق  عراوشلا و  همظتنم  ءانبلا  هدـیج  ادـج  رظنملا 
وحن اهب  هینطو  هبتکم  ینطولا و  فحتملا  لکـشلا و  بیرغلا  یناکولملا  رـصقلا  اهنم  هلیمجلا  هینبألا  نم  ریثک  اهب  هدـمعألا  یلع  هریزج 

هراجتلا و هودـن  دوقنلا و  هکـس  برـض  راد  دـباعم و  همیدـق و  راثآ  هدـع  اهب  لاثملا و  هردان  طخ  دـلجم  عبط و 400  دـلجم  فلأ   70
لمعم و نع 300  دیزت  هیعانـص  لماعم  هلمج  اهب  تاهزتنم و  رخأ و  سرادم  هدع  اهب  هیبط و  هسردم  هعماج و  هسردـم  مهم و  فحتم 

مالکلا یف  اهیلع  مالکلا  ضعب  مدقت  دـق  هنـس 648 و  تینب  تادراولا  تارداصلا و  ثیح  نم  اهئفارم  مهأ  جوسأ و  هراـجت  زکرم  یه 
جوسأ یلع 

امهیلی ام  نیغلا و  عم  نیسلا  باب 

[ نیلاغس ]

یلامـشلا و ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 25  هقیقد و 54  هجرد و 56  نیب 45  ایسآ  یقرش  یف  هعقاو  هریزج  نایلاغـس * وأ  نیلاخـس  وأ 
یقرشلا لوطلا  نم  هجرد   143
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سور و نیب  همسن  فلأ  وحن 190  اهناکـس  ددع  اعبرم و  الیم  اهتحاسم 24560  الیم و  نیب 20 و 80  اهضرع  لیم و  وحن 600  اهلوط 
رهنأ هدـع  اـهب  يرجحلا و  محفلا  نم  همهم  نداـعم  هیبونجلا  اـهتهج  یف  نیینطو و  نییکریمأ و  نییواـبوروأ و  ضعب  نیـص و  ناـبای و 

خزارب هطـساوب  رحبلاب  اهلک  هلـصتم  اعبرم  الیم  یلا 37  نم 15  اهربکأ  هحاـسم  تاریحب  هدـع  اـهب  یمیت و  رهن  ياـنوراب و  رهن  اـهمهأ 
نم ادلجتم  اهؤفرم  یقبی  ءاتشلا و  یف  جلثلا  رثکی  فیـصلا و  لصف  یف  اهراطمأ  لطهت  بابـضلا و  اهیف  رثکی  بطر و  اهؤاوه  هریغص و 

لدعم بالکلا  اهرجت  تالجع  یلع  خزربلا  نوراملا  زوجی  هیلع  هراقلا  هریزجلا و  نیب  هلصو  ریصی  هنسلا و  یف  هعبرأ  یلا  رهـشأ  هثالث 
هفلتخم و اـهتبرت  هـلیلق و  هیعیبـطلا  اهـضایغ  اهلوهـس و  یناـثلا و  نوناـک  یف  هـجرد  رفـصلا و 14  قوـف  هـجرد  زومت 62  یف  اـهترارح 

اهتالـصاح مهأ  نابایلا  نم  زرالا  ایـسور و  نم  هطنحلا  نوبلجتـسی  يربلا و  دیـصلا  كامـسالا و  اـهلهأ  توق  رثکأ  هلیلق و  اـهتاعورزم 
رحبلا و لـجع  اـهراحب  یف  رثکی  بدـلا و  لـیالا و  بلعثلا و  رومـسلا و  دولج  کمـسلا و  ورفلا و  لورتـبلا و  تیز  يرجحلا و  محفلا 
نوموص و مساب  فورعملا  کمـسلا  اهـصخأ  هشحاف  هجردـب  كامـسألا  عاونأ  اـهراهنأ  یف  رثکی  ناـتیحلا و  نم  عاونأ  هدـع  هدـسأ و 

مهأ هیربلا و  هیئاملا  رویطلا  نم  امهریغ  طبلا و  زوالا و  اهفیرخ  یف  رثکی  نابایلا و  دالب  یلا  هرثکب  نالـسری  ناددـقی و  اـمه  حـلاشلا و 
هیرجه هنـس 1195  دحاو  تقو  یف  نانثالا  اهلتحا  سورلا و  نابایلا و  نم  لک  هریزجلا  هذه  یعدا  دق  اقیتنا و  جـیلخ  هیراجتلا  اهزکارم 

ثیح اهبجت  ملف  نابایلا  نم  موختلا  دـیدحت  ارارم  ایـسور  تبلط  مث  هیلامـشلا  اهلحاوس  سورلا  هیبونجلا و  اهلحاوس  نابایلا  تنطوتـساف 
تقفتا مث  رامعتـسالا  یف  اریثک  روکذملا  طخلا  تزواجت  دق  ایـسور  نا  عم  اهل  عبات  صرعلا  نم  یبونج 52  یلا  وه  ام  لک  نا  یعدـت 
برحلا ءاهتنا  دعب  هنس 1334  یف  مث  امسر  ایـسورل  اهمـسق  نابایلا  تحنم  هیرجه  هنـس 1290  یف  مث  كرتشم  لالتحا  یلع  ناتلودـلا 

قیرطب کلذ  ناک  رئازجلا و  نم  کلذ  قحا  ول  هجرد 50 و  یلا  هروکذملا  هریزجلا  نم  نابایلا  یلا  یبونجلا  مسقلا  عجر  نیتلودلا  نیب 
هروکذملا هنسلا  یف  امهنیب  تمت  یتلا  هیحلصلا  هدهاعملا 
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امهیلی ام  ماللا و  عم  نیسلا  باب 

هراشا

______________________________

[ هیناطلس ]

الیمج اتیب  اهب  ینب  اهلزن و  دنبادخ و  هاشلا  اهـسسا  ناذمه  نیبزق و  هنیدم  نیب  هعقاو  یمجعلا  قارعلا  یف  سراف  دالب  نم  همیدق  هنیدـم 
اهرمد و کنلرمت  یتأ  امل  مث  ناخ  زکنج  هلئاع  نم  سرفلا  كولم  ماقم  هلیوط  هدم  تیقب  اهنییزت و  یف  یلاغت  هضفلا و  بهذلا و  نبلب 

راثآ ضعب  يوس  اهنم  قبی  مل 

[ یس هعلق  هیناطلس  ]

نصح اهب  همسن  فلأ  وحن 15  اهیلاهأ  ددع  هلخدم  نم  هیقرـشلا  هیبونجلا  ههجلا  یلا  لیدنردلا  ئطاش  یلع  لوضانألا  رب  یف  هنیدـم  * 
زاغوبلا لخدم  یلع  فرشم  وه  ابوروأ و  نصح  هاجت  عقاو  ایسآ  نصحب  یعدی  میدق 

[ هکفلس ]

نم ریثک  اهب  هایملا  هریثک  یضارالا  هبصخ  ناینبلا  هطیـسب  یه  فلـس و  رهن  یلع  هعقاو  هنطأ  هیالو  یف  اهمـساب  ءاضق  هبـصق  هنیدم و  * 
هیقولـس سفن  یه  دلبلا  هذه  هراجتلا و  مدقت  یف  تذخأ  ابیرق  یه  سفن و  فالآ  وحن 10  اهیلاهأ  ددع  بونرخلا و  نوتیزلا و  راجشأ 

نآلا یلا  اهب  همئاق  همیدقلا  راثآلا  لزت  مل  هیخیراتلا و  هرهشلا  تاذ 

[ هینامیلس ]

ددع و  كوکرک ..  یقرش  یلا  الیم  كوکرک 73  نع  دعبت  لصوملا  هیالول  هعبات  اهمساب  هیفرصتم  رقم  هینامثعلا  ناتسدرک  یف  هدلب  * 
یلا جردـت  نم  مهنم  ریثک  دـجوی  هیدرکلا و  مهتغل  دایجلا  اهلیخب  هرماع  قاوسأ  قدانف و  هدـع  اـهب  دارکـالا  نم  اـفلأ  وحن 15  اهناکس 
یلع اولازی  مل  هیرداقلا و  هیدنبـشقنلا و  هقیرطلاب  اصوصخ  قئارطلاب  نوعلوم  اـعیمج  مه  هیلعلا و  هلودـلا  همدـخ  یف  هیلاـعلا  بصاـنملا 

هراجتل همهملا  تاطحملا  نم  یه  هینیدلا و  هبوصعلا  هعاجشلا و  هلاسبلاب و  نوریهش  مه  نآلا و  یلا  هشیعملا  هطاسب  هیفـشقتلا و  هلاحلا 
سراف دادغب و 

امهیلی ام  میملا و  عم  نیسلا  باب 

[ هوامس ]

هیالو نم  کفتنملا  ءاولب  تقحلأ  مث  دادغب  هیالول  هعبات  تناک  تارفلا  رهن  یلع  ایـسآ  هیکرت  یف  هدلب  هریغ * لاق  لصألا و  یف  اهرکذ 
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هرصبلا دادغب و  یلا  دولجلا  فوصلا و  بوبحلا و  یف  هراجتلا  هعساو  یه  همسن و  فالآ   10

______________________________

[ سبمس ]

وحن 100 اهنم  علض  لک  لوط  ثلثم  اهلکش  یبرغلا  ونیروی  ئطاش  یلع  هکلمم  یه  نیس * هرخآ  ءابلا  حتف  هیناث و  ناکسا  هلوأ و  حتفب 
وه بهذلا و  اهرثکأ  نداعملا  نم  ریثک  اهب  ناوکایس  وکالیس و  سابمس و  رهن  اهراهنأ  مهأ  غبنمرک  لابج  كاواراس  نع  اهلصفی  لیم 

نآلا و یلا  هحجان  هب  یه  هیزیلکنا و  هکرـشل  هونمـضف  اوحلفی  ملف  نویدنلوهلا  هجارختـساب  ینع  دق  ونیروب و  یف  بهذـلا  نداعم  مهأ 
یف هعقاو  هکلمملا  همـصاع  هلامر و  یف  هرثکب  دجوی  هناف  روکذملا  سبمـس  رهن  یف  اصوصخ  اهراهنأ  یف  هرثکب  بهذـلا  دـجوی  اذـک 

دمتعم هروکذـملا و  هکلمملا  ناطلـس  زکرم  اـهب  رحبلا و  نم  ـالیم  دـعب 30  یلع  يرـسیلا  سبمـس  رهن  هفـض  راوج  یف  ونیروب  هریزج 
يوقلا بشخلا  نم  عون  نم  هینبم  هنیدـملا  تویب  مهل و  اهیلع  هیالولا  ثیح  هظفاحملل  دونجلا  نم  فاـک  رادـقم  هترماـب  نییدـنلوهلا و 

وحنب ضرالا  نع  هعفترم  هدـمعأ  یلع  همئاق  روکذـملا  رهنلا  یتفـض  یلع  اما  هینبم  یه  دـیدحلا و  بشخ  یبویاکب )  ) مهدـنع یعدـی 
ءاملا یف  هزکترم  باـشخأب  هطوبرم  لاـبحأب  هتباـث  هحطـس  یلع  همئاـع  روکذـملا  رهنلا  ءاـم  سفن  یلع  اـما  راـتمأ و  هسمخ  یلا  نیرتم 

رثکاف و نیرتم  رادـقم  احابـص  ولعت  موی  لک  یهف  هرزج  رهنلا و  دـمل  هعبات  اهـضافخنا  اـهعافترا و  رادـقم  یف  یه  هرعق و  یف  هسورغم 
قئاثو نولحی  رخآ  زکرم  یلا  مهتیب  لیوحت  اودارأ  مهناریج و  نم  روفن  تیبلا  اذـه  ینکاس  باصأ  اذا  یلـصالا و  اهنازیمل  ءاسم  عجرت 

ینیـصلا و زرطلا  یلع  مهتویب  بلاغ  و  اؤاش ..  هطقن  يأ  یف  هنوزکری  کیالفلا و  یف  مه  ءاملا و  حطـس  یلع  اـمئاع  هنوبحـسی  مهتیب و 
ام مهنادبأب  روعش  نویعلا ال  راغـص  نوللا  رمـس  فونالا  تاماقلا و  راصق  یـسالملا  عونلا  نم  مه  همـسن و  فلأ  وحن 20  اهیلاهأ  ددع 

عـضاوتلا و مرکلا و  بلقلا و  همالـس  قدـصلا و  قذـحلا و  هماقتـسالا و  مهلاـصخ  نم  بناـج و  یلع  هطاـسبلا  نم  مه  سؤرلا و  ادـع 
نم مهدـنع  سیل  یعفاشلا  بهذـم  یلع  مالـسالا  نید  نوقنتعم  مه  لـضفلا و  لـهأ  نوربتعی  ملعلا و  لـهأ  نومظعی  هفعلا  هنیکـسلا و 

مهتاداع نم  و  مهنیب ..  هلثم  ریصی  نایحالا  ضعب  یف  مهدنع  براش  دجو  اذا  الـصأ و  مهدنع  رمخلل  دوجو  یـش ء و ال  عدبلا  میثارج 
هیاغ یف  مهؤاسن  هدحاو و  هجوز  نم  رثکأ  مهدحأ  جوزتی  الف  جاوزلا  یف  داصتقالا 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 700 

http://www.ghaemiyeh.com


236 ص :

اـضیأ هنـسحتسملا  مهتاداـع  نم  هریزجلا و  هذـهل  هرواـجملا  رئازجلا  هیقب  ءاـسن  نم  اـبجحت  رثـکأ  نه  نهجاوزـأل و  هعاـطالا  هـفعلا و 
يرتف رهنلا  يوس  هیف  کلسی  عراش  مهدنع  سیل  امهیف و  هرم  مهـسبالم  رییغت  هلیللا و  مویلا و  یف  تارم  سمخ  درابلا  ءاملاب  لاستغالا 
تاهج ضعب  یف  الا  ربلا  یف  مهل  قیرط  اراهن و ال  الیل و  مهحلاصم  یف  مهبایا  مهباهذل و  هدـعم  کیالف  هدـع  رهنلا  یف  تیب  لک  ءازا 

اهراجـشأ لوصفلا و  عیمج  یف  هرـضخ  هباصخلا  هیاغ  یف  هریزجلا  یـضارأ  امامت و  اهیف  كولـسلا  عطقنی  رهنلا  ناضیف  مایأ  یف  هلیلق و 
هدملا هذه  ریغ  یف  هریثک  انایحأ  دجوت  رادآ و  هیاهن  یلا  لوالا  نیرـشت  نم  اهب  لصتت  راطمالا  ماودلا و  یلع  هقروم  یه  ادج و  هقـساب 

هلمجلاب هیرادملا و  هکاوفلا  تاوارـضخلا و  لوقبلا و  ضعب  مهدنع  دـجوی  ابلاغ و  کمـسلا  عم  مهتوق  وه  زرالا و  مهتاعورزم  مهأ  و 
روفاـکلا و نومتنـالا و  بهذـلا و  ساـملألا و  نم  ریثـک  هروکذـملا  همـصاعلا  نم  جرختـسی  هواـج و  یلاـهأک  مهنؤـش  بلغأ  یف  مه 

اهریغ سونبألا و 

______________________________

[ اوابمس ]

اقرش هقیقد  هجرد و 42  لوط 116  ابونج و  نیتقیقد  تاجرد و  ضرع 9  یف  اهعقوم  ادنس  رزج  نم  يدنهلا  لیبخرألا  رزج  نم  هریزج 
فلأ وحن 90  اهناکس  عبرم و  لیم  وحن 6000  اهتحاسم  الیم و  وحن 50  اهضرع  مظعم  الیم و  وحن 170  برغلا  یلا  قرشلا  نم  اهلوط 

یف امیب  لامـشلا و  یف  اوابمـس  اروبمت و  یه  هدنلوهلا و  هیالو  تحت  ینطو  ریمأ  اهنم  لکل  هینطو  کلامم  تس  هریزجلا  هذهب  همـسن و 
.تاکباب ورغنس  وبمد و  قرشلا و 

نم هیود  عمسف  هیرجه  هنس 1231  یف  جاه  امدق  وحن 8940  هعافترا  ناکرب  یلامشلا  روبمت  یطاش ء  نم  هبرقم  یلع  هیلبج و  اهیضارأ 
فخأب هنس 1252  هیناث  هرم  جاه  مث  اهناکس  زم  ددع  لتق  كوبمل و  هرارـضا  تغلب  یتح  سفن  فلأ  وحن 12  هب  لتق  لیم و  دعب 800 

دوجأ نم  اـهلیخ  لدنـصلا و  بشخ  نم  ریثک  اـهتاباغب  تیربکلا و  و  نورطملا ؟؟؟ بهذـلا و  هریزجلا  هذـه  نداـعم  نم  .یلوـألا و  نم 
هیرجه هنس 1087  نییدنلوهلا  ءالیتسا  تحت  تلخد  ؤلؤللا  فدص  اهنم  جرختسی  يدنهلا و  لیبخرالا  لیح 

[ دنقرمس ]

هعباـت یطـسولا  ایـسآ  یف  هروـنم  هنیدـم  نارمـس * هیبرعلاـب  اـهل  لاـقی  همیدـقلا و  هدـنقرم  یه  یناتـسبلا * لاـق  لـصألا و  یف  اـهرکذ 
تناک ایسور  هیروطاربمأل 
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هقیقد هجرد و 18  یلامشلا و 67  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 40  یف 39  هعقاو  اهنع  الیم  دعب 135  یلع  یه  يراخب و  هرامأ  نم  امیدق 
ندـم نسحأ  اـهجورم  اـهعقوم و  نسح  یف  یه  هیکبزـالا و  نـم  مهرثـکأ  همـسن  فـلأ  وحن 30  اهناکـس  ددـع  یقرـشلا ..  لوـطلا  نم 

اهنم دوجأ  يراخب و  نم  اعافترا  رثکأ  یه  هیدلجلا و  تاعونصملا  یف  اصوصخ  هعساو  اهتراجت  هجئار و  قاوسأ  هعلق و  اهب  ناتـسکرت 
هینید و سرادم  هدع  اهب  هنیدملا و  جراخ  عقاولا  هرازم  هیکلملا و  هتعاق  ببقملا و  هعماج  کنل و  رومیت  فیصم  اهراثآ  رهـشأ  ءاوه و 

اذه لمعم  نا  رکذ  امم  هعنصلا و  هذه  نویوابوروألا  قرـس  مهنم  ریرحلا و  قرو  هعنـص  هدوجب  میلاقألا  عیمج  یف  هریهـش  یه  اهریغ و 
مث دغصلا  هدعاق  امیدق  تناک  يراخب و  نم  انأش  لقأ  اهتـسایس  اهتراجت و  یف  نآلا  یه  هرجهلا و  نم  هنس 30  نم  اهب  فورعم  قرولا 

برعلا و اهحتف  هیرجه  هنـس 92  یف  دالیملل و  سداسلا  نرقلا  یف  نویروطـسنلا  اهاتأ  مث  ردنکـسالا  اهحتف  دالیملا  لبق  هنس 328  یف 
رومیت اهلعج  مث  هنـس 617  ناخ  زکنج  اهحتتفا  ءارمأ  هدع  اهمکح  نا  دعب  مهدمب و  نویناماسلا  اهذخأ  مث  ناخرط  هراما  تحت  تناک 
همسن فلأ  وحن 150  اهیلاهأ  ددع  غلب  اهانغأ و  یطسولا و  ایسآ  ندم  لمجأ  تراص  یتح  اهنیسحت  یف  یلاغت  هتکلممل و  هدعاق  کنل 

دنقرمس هعلق  یلع  اولوتسا  يراخب و  هراما  سورلا  خود  اهیف  هنس 1182 و  یلا  يدیالا  اهلوادتت  لزت  مل  هسردم و  وحن 40  اهب  ناک  و 
ایسآ طساواب  ابوروا  لصی  يذلا  يدیدحلا  طخلاب  اهولصو  مث  هیسورلا  ناتسکرت  هیالو  نم  ناشفا  رز  هعطاقمل  هدعاق  اهولعج  و 

امهیلی ام  نونلا و  عم  نیسلا  باب 

هراشا

______________________________

[ دنس ]

يدنهلا و سونایقوألا  ابونج  اتاتوبجار و  اقرـش  باجنبلا و  ناتـسخولب و  الامـش  اهدحی  هیزیلکنالا  دـنهلا  یف  يابمب  هیالو  نم  هیریدـم 
اهئطاش 150 لوط  سفنألا و  نم  نینویلم  وحن  اهناکـس  ددـع  هعبرم و  لاـیمأ  اهتحاسم 54403  ناتـسخولب  يدنهلا و  سونایقوألا  ابرغ 

لدعم بالقنالا و  عیرـس  فاج  راح  اهؤاوه  همـصاعلا و  یه  دابآردیح و  اناخرال و  روپراکـش و  روکـس و  یـشتارک و  اهندم  الیم و 
ایلعلا دنسلا  امأ  ایونس  اطاریق  اهب 15  رطملا 
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هناضیفب اهیوری  رـصمل  لینلاک  اهلوه  سدنالا و  رهن  نم  اهؤام  حلملا و  بشلا و  اهنداعم  نورمعم و  اهلهأ  خانملا و  هبیط  ءاوهلا  هدیجف 
نم فاصفـصلا و  لـثالا و  حـلطلا و  رجـش  اـهرثکأ  یـشغی  هیلمر  رهنلا  نع  هدـیعبلا  هبرتـلا  هیتفـض و  یلع  یـضارألا  هباـصخ  مظعم  و 

رمنلا و اهتاناویح  نم  هراحلا و  هقطنملا  تاعورزم  نم  اهریغ  ریعـشلا و  هطنحلا و  زرالا و  غبتلا و  رکـسلا و  بصق  نطقلا و  اـهتاعورزم 
ینامسلا لجحلا و  زابلا و  باقعلا و  رسنلا و  اهرویط  نم  بئذلا و  یبظلا و  يربلا و  ریزنخلا  يوآ و  نبا  سوماجلا و  عبضلا و  دهفلا و 

رمس نویدنـسلا  کمـسلا و  نم  عاونأ  هدع  هربیل و  نزی 200  نیفلدـلا  هیئاملا  اهتاناویح  نم  طبلا و  ءاملا و  بارغ  ضرـالا و  جاـجد  و 
یف مهل  مهسامخأ و  هعبرأ  وحن  هب  نیدی  مالسالا  مهنید  لامجلا و  یلا  برقأ  مهؤاسن  روصلا  ناسح  ءاضعالا  وبـسانتم  تاماقلا  لاوط 

فزخلل و لماعم  جسانم و  هدع  مهدنع  مهدالب و  تاعانص  نم  عئانص  هدع  یف  ریارحلا و  یف  هراهم  مهل  همات و  هربخ  فوصلا  هعانص 
يزیلکنا ریدم  اهالوتی  زیلکنالا  هوطس  تحت  دنهلا  یقابک  نآلا  اهتموکح  ادج و  هجئار  اهریغ  لباک و  عم  اهتراجت 

______________________________

[ روباغنس ]

روباغنیس و هریزج  نم  هفلؤم  هیزیلکنالا  زاغوبلا  هرمعتسم  نم  هیالو  دسالا  هنیدم  يأ  هروفاکنیس  هروفاقنیـس و  برعلا  ضعب  اهیمـسی  و 
هقیقد و 104 تاجرد و 30  یلامشلا و 103  ضرعلا  نم  هجرد و 32  قئاقد و  هجرد و 8  نیب  اهعقوم  اهزاغوب  یف  هریزج  وحن 50  نم 

اهضرع برغلا و  یلا  قرـشلا  نم  الیم  اهلوط 25  يالم  هریزج  هبـش  یبونج  یف  هعقاو  یه  یقرـشلا و  لوطلا  نم  قئاقد  تاجرد و 10 
رثکی هبدجم  یه  مدق و  یلا 500  نم 100  اهعافترا  لالت  اهیلی  راجشالا و  اهیشغت  عقانم  اهئطاش  یلع  الیم و  اهتحاسم 224  الیم و   12

لفنرقلا شیک  بیطلا و  زوج  اهتالصاح  نم  هباصخلا و  هریثکلا  ءارمحلا  اهیضارأ  یقـست  راهنأ  هدع  هریزجلا  یف  يرجی  دیدحلا و  اهب 
زوملا و الینم و  يراس  نایردـلا و  ناتوبمارلا و  سانانالا و  اههکاوف  نم  لیجرانلا و  رکـسلا و  بصق  اکویباتلا و  راهبلا و  لیبجنزلا و  و 
بطر و راح  دیج  اهؤاوه  رایخلا و  هیبوللا و  هیلوصافلا و  هیمابلا و  ءابدلا و  دوسالا و  ناجنذابلا  تاوارضخلا  نم  اهب  رضخالا و  خیطبلا 

هیئاوتسا تاناویح  هدع  اهب  اطاریق و  ایونس 120  اهنم  طقسی  هریزغ  اهراطمأ  هجرد و  یلا 89  نم 71  اهب  هرارحلا  لدعم 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 703 

http://www.ghaemiyeh.com


239 ص :

نییزالم و نیینیص و  نم  همـسن  فلأ  وحن 300  اهناکـس  ددع  ادج و  یلاهالا  هسأب  یـشخی  هوارـضلا  دـیدش  اهب  وه  رمنلا و  اصوصخ 
اهب هبلاغلا  هغللا  اهب و  نیملـسملا  راجت  مظاعأ  مه  تومرـضح و  برع  نم  لیلق  اـهب  مهریغ و  نییواـبوروأ و  ناـبای و  هفنلک و  دونه و 
هیناث هقیقد و 15  تاجرد و 53  یف 103  اهروسک و  ضعب  هجرد و  ضرع  یف  هعقاو  یه  اهتمصاع و  اضیأ  هروباغنـس  هیزالملا و  یه 

ههجلا یف  هیراجتلا و  لصاوحلا  مهأ  اهب  اـهنم و  هیبرغلا  ههجلا  یف  نوینیـصلا  نکـسی  اـفلأ  وحن 200  اهناکس  ددع  یقرـشلا  لوطلا  نم 
هفیرظ و هعلق  اهب  نییزالملا و  تالحم  قرـشلا  یلا  اهیلی  قدانفلا و  سئانکلا و  هموکحلا و  هینبأ  نییوابوروالا و  لزاـنم  اـهنم  هیقرـشلا 

ضعب اهیلع  یلوتـسا  مث  هیزالملا  هکلمملا  همـصاع  روباغنـس  تناک  دـق  هیقرـشلا و  تاغلل  هسردـم  هبتکم و  فحتم و  یتاـبن و  ناتـسب 
ایونس لایر  فلأ  هل 24  اوبتر  لایر و  فلأ  هوطعأ 60  لاملاب و  روهوج  ناطلس  زیلکنالا  عمطأ  هیرجه  هنس 1240  یف  مث  هواج  كولم 

اهلوح امم  هیفارغج  لایمأ  هفاسم 10  رحبلا و  اهل و  هرواجملا  رئازجلا  هریزجلا و  یلع  هتطلس  مهیلا  لاحأف 

امهیلی ام  واولا و  عم  نیسلا  باب 

هراشا

______________________________

[ نادوس ]

ابرغ یکیتنلتالا  سونایقوألا  نیب  روصحم  یطـسولا  هیقیرفأ  میلقا  یلع  قلطت  ایقیرفأ و  نم  دوسالا  سنجلا  دالب  یلع  هظفللا  هذـه  قلطت 
نادوسلا اـمه  نیریبک و  نیمـسق  یلا  همـسقنم  یه  اـبونج و  هعـساولا  تاریحبلا  الامـش و  يربـکلا  ءارحـصلا  اقرـش و  رمحـالا  رحبلا  و 

هبوتلا و اهب  نودیری  اهئازجأ و  ضعب  مساب  رورکت  مسا  جـنرفالا  نم  نویفارغجلا  اهیلع  قلطیف  یلوألا  امأ  هیبونجلا  نادوسلا  هیلامـشلا و 
نودـیریف هیناثلا  امأ  هیقیرفأ و  نم  يرخأ  اماسقأ  اهب  نوقحلی  بونجلا و  یلا  لامـشلا  نم  ایلعلا  اینیغ  برغلا و  یلا  قرـشلا  نم  اـیماغنس 

یلا مهـضعب  ینادوسلا  میلقالا  مسق  .هرفکلا و  دالب  یلا  ابونج  هدـتمم  قیبمازوم  رابجنز و  لاـموصلا و  اـینیغ و  نیب  هعقاولا  هعطقلا  اـهب 
طسوالا نادوسلا  یندالا و  رجینلا  یلا  هدتمملا  یکیتنلتالا  سونایقوالا  یلع  هعقاولا  دالبلا  وه  يواسنرفلا و  نادوسلا  ماسقأ  هثالث 
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یقرـشلا نادوسلا  اریتـلکنا و  اـسنرف و  اـیناملأ و  نیب  كرتـشم  وه  رجینلا و  یقرـشل  هیلاولا  داـش و  هریحب  لخادـب  هعقاولا  دـالبلا  وـه  و 
هریحب ابونج  رصم و  یبونج  یف  ناوصأ  لالش  نم  الامش  دحی  نویرصملا و  اهیلع  یلوتـسا  یتلا  دالبلا  یلع  قلطی  ناک  دق  يرـصملا و 

نم هلوط  ردـقی  وغنوکلا و  يادو و  ایبیل و  ءارحـص  ابرغ  هشبحلا و  رمحألا و  رحبلا  اقرـش  ءاوتـسالا و  طخ  دـنع  هراـقلا  طـساوأ  هزناـین 
دالب نم  یبرغلا  مسقلا  اضیأ  هیف  لخدـی  ـالیم و  وحنب 1300  برغلا  یلا  قرـشلا  نم  هضرع  ـالیم و  وحنب 1650  بونجلا  یلا  لامـشلا 

یلا رصم  بونج  نم  لینلا  یتفـض  یلع  دتمملا  میلقالا  یلع  نآلا  يرـصملا  نادوسلا  قلطی  هربرب و  علیز و  رره و  دالب  یه  لاموصلا و 
غلبت ابرغ ..  طسوالا  نادوسلا  نم  يداو  یلا  اضیأ  لینلا  نم  هشبحلا و  ادـع  رمحالا  رحبلا  یلا  لـینلا  نم  ءاوتـسالا و  طـخ  برق  هعباـنم 

ضعب یلع  سفنـالا  نم  نییـالم  هرـشعلا  وـحن  اهناکـس  ددـع  اـبیرقت و  هـعبرملا  تارتـمولیکلا  نـم  فـصن  نینوـیلم و  وـحن  اـهتحاسم 
رـضح و نم  برعلا  هجبلا و  هبوتلا و  حـنزلا و  مه  لوصأ و  هعبرأ  یلا  اـهعاجرا  نکمی  یتش  ساـنجأ  نم  مه  هیبـیرقتلا و  تآاـصحالا 
لسکلا و یلا  نولایم  هدحو  شیط  هفخ و  ووذ  رطقلا  هعیبط  بسحب  مه  دلاوتلاب و  لصاحلا  جـیزملا ؟؟؟ بلاغلا و  رـصنعلا  مه  هیداب و 

مهیقاب هیبرعلا و  یلاهالا  یثلت  هغل  مهتـشیعم و  یف  داصتقالا  هیاغ  یف  مه  ناخدـلا و  یطاـعت  هزوبلا و  برـشب  دـیدش  علو  مهیـشحوتمل 
دق مهرثکأ و  دنع  یکلاملا  بهذملا  یلع  مالسالا  وه  مهیف  دئاسلا  نیدلا  هیربربلا و  اهنم  مهمیلاقأ  فالتخاب  هفلتخم  تاغلب  نوملکتی 

تابیغملاب و رابخألا  هلطابلا و  ماهوألا  هدـسافلا و  تاـفارخلا  مهیلع  هیلوتـسم  هباـتکلا  هءارقلا و  نیلهاـج  نادوسلا  یلاـهأ  مظعم  ناـک 
میلعتلا و هرورـضب  اورعـشأ  ریخالا  نادوسلا  حـتف  دـعب  نجلا و  مادختـسا  زونکلا و  جارختـسا  مسـالطلا و  رحـسلا و  مئازعلا و  ریطنلا و 

یلا هموکحلا  ترطـضا  ذیمالتلاب و  نامرد  مأ  موطرخلا و  سرادـم  تصغ  یتح  سرادـملا  بتاکملا و  یلا  مهدالوأ  نولـسری  اوراص 
رحب روفراد و  لابج  یف  دـیدحلا  روف و  رادـب  ساحنلا  قرزألا و  لینلا  یلع  یلغوزاف  دـالب  یف  بهذـلا  اـهنداعم  نم  ارارم و  اهعیـسوت 
یلع رولبتملا  حـلملا  زاودرـالا و  رجح  موـطرخلا و  تاـهجب  دوراـبلا  حـلم  اـیبیل و  ءارحـص  یف  نورطنلا  ناـفدرکب و  هنـسحأ  لازغلا و 

یلا اهنداعم  عیمج  ملعت  مل  هنأ  الا  کلذ  ریغ  تینارغلا و  یلمرلا و  رجحلا  لینلا و  رمحألا و  رحبلا  لحاوس 
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لیخنلا و عاونأ  اهراجـشأ  نم  راجـشألا و  عاونأب  هصاغلا  تاباغلا  هعـستم  تاتابنلا  هریثک  هباصخلا  هوقلا و  هیاغ  یف  اهیـضارأ  و  نـآلا .. 
انقلا و رـشعلا و  يدنهلا و  رمتلا  انـسلا و  لایـسلا و  درعلا و  سدملا و  ملـسلا و  رتکلا و  حلطلا و  طنـسلا و  مودلا و  سونبآلا و  زوملا و 
جـلیلهالا و خرملا و  كارـالا و  ماـشبلا و  هریرـسلا و  ناـغوجلا و  ضیمحلا و  زیمجلا و  تومکاـکلا و  بیکدـلا و  رمحلا و  ردـسلا و 

هدیحولا هورثلا  یه  لب  ادج  هرفاو  اهتاعورزم  افلحلا و  اهرهـشأ  هریثک  اهباشعأ  رمحألا و  رـضخألا و  لفلفلا  هطـشلا و  يدربلا و  بصق 
نم ساقلقلا و  اـطاطبلا و  نطقلا و  غبتلا و  رکـسلا و  بصق  ینادوسلا و  لوفلا  مسمـسلا و  هطنحلا و  نخدـلا و  هرذـلا و  اـهنم  ناکـسلل 

اههکاوف نم  هربزکلا و  سنودقبلا و  بنرکلا و  ءابدـلا و  قلـسلا و  ناجنذابلا و  هیلوصافلا و  هیخولملا و  هیبوللا و  هیمابلا و  اهتاورـضخ 
هریثک اهتاناویح  و  نیتلا ..  بنعلا و  نامرلا و  نومیللا و  ناقتربلا و  هطـشقلا و  رایخلا و  هثقلا و  مامـشلا و  رفـصألا و  رـضخألا و  خیطبلا 

رقب يربلا و  سوماجلا  لتیتلا و  هفارزلا و  دهفلا و  رمنلا و  دسألا و  اهنم  اهیراحـض  اهتاباغ و  هرثکل  هنجادلا  نم  رثکأ  اهب  هیربلا  ادـج و 
اهب ریـست  نالزغلا  دابزلا و  ره  فولحلا و  بلعثلا و  بیفعرملا و  ندـکرکلا و  لیفلا و  شحولا و  راـمح  شحولا و  ناـصح  شحولا و 

بنارألا و جاجدلا و  زعاملا و  نأضلا و  ریمحلا و  لیخلا و  رقبلا و  لبالا و  هنجادلا  اهتاناویح  نم  دورقلا و  نم  عاونأ  هدع  اهب  ابارـسأ و 
داوملا مظعأ  نم  هشیر  اـهیداوب و  یف  ریثـک  وه  ماـعنلا و  هیربـلا  نمف  هریثـک  هدـع  هفیلـألا  هیئاـملا و  هیربـلا و  رویطلا  نم  اـهب  اـهریغ و 

بارغلا و رقصلا و  باقعلا و  رسنلا و  اهنم  هشیرب و  نورجتی  همحل و  نولکأی  هصوصخم و  بئارز  یف  هنوبری  مه  اهلهأ و  دنع  هیراجتلا 
ءاغببلا و بیلدـنعلا و  لبلبلا و  يرودـلا و  يرمقلا و  يربلا و  مامحلا  يربلا و  جاجدـلا  ینامـسلا و  اـطقلا و  هنجلا و  ریط  يراـضخلا و 

هفیلألا اهرایطأ  نم  قونرغلا و  يرحبلا و  فاـطخلا  ساـطغلا و  لزاـغم و  وبأ  قلقللا و  اـهب  هیئاـملا  رویطلا  نم  کـلذ و  ریغ  یکرکلا و 
عاونأ غزولا و  ءافحلـسلا و  اهماوه  اهتافاحز و  نم  مامحلا و  عاونأ  زوألا و  طبلا و  یمورلاـب و  فورعملا  یطلاـملا  يدـلبلا و  جاجدـلا 

هکیمـس و روشقب  یطغم  لفطلا  مسجک  اهمـسج  راتمأ و  عبرأ  اهلوط  غلبی  لئاه  عون  دـجوی  هماسلا  ریغ  نم  اهریغ و  هماسلا و  نیباـعثلا 
لجال اهنوداطصی  هلصألاب  مهدنع  یمست  هریغصلا و  تاناویحلا  علتبت  راجشألا و  فوج  نکست  اهتاباغ  یف  هریثک  یه 
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رکوط هلقند و  دالب  یف  دارجلا و  انایحأ  اهیتأی  تبـش و  وبأ  برقعلا و  هماسلا و  نیباعثلا  نم  ریثک  اهب  همزحأ و  هنم  نوعنـصی  اهدـلج و 
امأ عدافـضلا و  شغربلا و  قبلا و  بابذـلا و  اهب  اهـضرقیف و  هعتمـالا  یلع  شرعتی  بارتلا  یف  نماـک  هضرـألا  هل  لاـقی  لـمنلا  نم  عون 

مهدنع سیل  نکل  لحنلا و  مهدنع  رثکی  خاسوالا و  ماخوالا و  هرثک  بسح  لمقلا  هضوعی  نکل  الصأ  مهدنع  هل  دوجو  الف  ثوغربلا 
نخدلا لکأ  شقلا و  صاصخا  ینکسب  مهتایح  همئاق  هشیعملا  یف  هطاسبلا  هیودبلا و  هلاحلا  یلع  نادوسلا  یلاهأ  لزت  مل  و  هب ..  هیانع 

امل مهدالب  جئاتنب  نوفتکم  مه  لب  هعانـصلا  یلا  تافتلالل  مهرطـضی  عار  دـجوی  مل  هیلع  هشمقالا و  طسبأب  نیرتتـسم  هزوبلا  برـش  و 
لمع هغابـصلا و  هغایـصلا و  هراجنلا و  هدادـحلاک و  هطیـسبلا  عئانـصلا  یناـعی  نم  هریبکلا  ندـملا  یف  دـجوی  هنأ  ـالا  مهتاـیح  هب  موقت 

یف هذخآ  یهف  اهتراجت  امأ  کلذ و  وحن  بوطلا و  لمع  تویزلا و  رـصع  دولجلا و  غبد  نوباصلا و  لمع  هشمقالا و  جـسن  حالـسلا و 
رـصم و قیرط  یه  هثالث و  قرطلا  هذـه  رهـشأ  اثیدـح و  لینلا  اصوصخ  هیراجتلا  تالـصاوملا  قرط  ماظتنا  هطـساوب  اصوصخ  مدـقتلا 

هبحاصم هیفارغلتلا  كالسالا  الصاوتم و  دملا  لاز  هرثکب و ال  اهرب  یف  هیدیدحلا  ککسلا  ترشتنا  دق  يداو و  قیرط  هشبحلا و  قیرط 
تاهجلا لکل  لفاوقلا  كولـسل  هریثک  قرط  دجوت  تاهجلا و  رثکأ  ابیرقت  تمع  دـیربلا  بتاکم  هموکحلا و  دالب  رئاس  نیب  هماع  اهل و 
هکرـشلل هموکحلل و  هعباتلا  هیراخبلا  نفـسلا  هیعارـشلا و  بکارملاب  صاـغ  وه  لـینلا و  اـهمهأ  اـهب و  تالـصاوملا  قرط  مظعأ  نم  و 

دیدـش وه  مومعلا  یلع  لوصفلا و  تاهجلا و  فـالتخاب  فلتخم  اـهؤاوه  و  قرزـالا ..  ضیبـالا و  نیلینلا  یف  رخمت  یه  هیزیلکنـالا و 
لمتشی ءاتشلا و  عیبرلا و  لمتشی  فیصلا و  نیلـصف  يوس  نادوسلا  یف  سیل  لیللا و  ءاتـشلا و  یف  فیطل  راهنلا و  فیـصلا و  یف  رحلا 

برقأ بونجلا  یلا  ههجلا  تناک  املک  یناثلا  دتمی  لامـشلا و  نم  ههجلا  تبرق  املک  لوالا  دادتما  رثکی  هنـسلا و  مایأ  یقاب  فیرخلا و 
امیف يدنش و  دح  وه  هجرد و  ضرع 17  یلا  نادوسلا  یف  رطملا  دح  ربمتبس و  رهش  یلا  ویام  رهش  نم  ابلاغ  نوکی  راطمالا  طوقـس  و 

یف بهت  ادج و  ءاوهلا  فطلنف  هیلامـشلا  حـیرلا  ءاتـشلا  یف  بهت  برقلا و  هاوفاک  لمهنی  انایحأ  لطه  اذا  رطملا و  هیف  لقی  کلذ  ءارو 
اهبحصی ام  عم  یه  هدش و  رحلا  دیزتف  ایبیل  ءارحص  نم  هیقرشلا  حیرلا  فیصلا 
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اهناف هعطقتملا  اصوصخ  اهعاونأب  تایمحلا  ابلاغ  دالبلا  هذـه  یف  رثکی  راصبالل و  یمع  ماسجالا و  یلع  ءالب  ریـصت  راـبغلا  راـشتنا  نم 
نم رفـصالا و  ءاوهلا  انایحأ  يردـجلا و  ایراکنـسودلا و  فیـصلا  یف  اصوصخ  اضیأ  اهب  رثکی  هدرولاب و  مهدـنع  یمـست  هنطوتـسم و 
ءافش متی  طیـسبلا ال  دودلاب  هبـشأ  نوللا  یفدص  نرم  عیفر  قرع  اهب  نوکتی  مسجلا  یف  رهظت  هرثب  وه  تیتنرفلا و  اهب  هینطولا  ضارمالا 

نادوـسلا طـساوأ  یف  ربـمفون و  ربوـتکا و  ارهــش  قرزـالا  رحبلا  یحاوـن  یف  لوـصفلا  أدرأ  قرعلا و  اذــه  عـیمج  جرخی  یتـح  هرثـبلا 
هموکحلا باختناب  يزیلکنا  مکاح  نادوسلا  مکحی  و  ربمتبس ..  هینوی و  یلعألا  لینلا  یف  ربمتبـس و  سطـسغأ و  نافدرک  موطرخلاک و 
یـضتقمب هیزیلکنالا  هیرـصملا و  نیتموکحلا  نیب  هکرتشم  دالبلا  هذـه  تراص  دـق  همیخفلا و  هیویدـخلا  هرـضحلا  نییعت  هیزیلکنـالا و 

هذه یف  نیفظوملا  عیمج  يزیلکنالا و  هلیکو  وأ  يرصملا  شیجلا  رادرس  وه  نادوسلا  مکاح  هیرجه و  هنس 1317  امهنیب  يرج  قافتا 
رظنلاـب نادوـسلا  یـضارأ  مسقنت  و  زیلکنـالا ..  نم  نیلاـعلا  نیمدختـسملا  نـم  مـهریغ  وأ  زکارم  يرومأـم  وأ  نیریدـم  نـم  هموـکحلا 

ههج ضیبـالاب  قرزـالا  لـینلا  یقتلم  یلاون  هریحب  نم  دـتمم  وـه  ضیبـالا و  رحبلا  میلقا  لوـالا  .میلاـقأ  هیناـمث  یلا  هیعیبـطلا  اـهئازجال 
هدـع هلامـش  نطقی  نمیالا و  هئطاشب  اکندـلا  رـسیالا و  هئطاشب  كولـشلا  مهنم  نوینثو  دوسلا  نم  لئابق  هدـع  هبونج  نکـسی  موطرخلا 

نوـینثو دوـس  ممأ  هنطوتـسی  لـبجلا  رحب  میلقا  برغ  وـه  لازغلا و  رحب  میلقا  یناـثلا  .نیملـسملا و  نیینادوـسلا  نییبدوـنلا و  نم  لـئابق 
وه قرزالا و  رحبلا  میلقا  ثلاثلا  .نیملـسملا و  نم  لئابقلا  هذه  نیب  دـجوی  ماین و  ماینلا ؟؟؟ اکارکملا و  وجنوبلا و  رویدـلا و  مهرهـشأ 

دتمم وه  هبونلا و  وأ  طسوالا  لینلا  میلقا  عبارلا  .نییبون و  برع و  نیب  نوملسم  مهلک  هناکس  هشبحلا  برغ  ضیبالا و  رحبلا  قرش  عقاو 
مهرهشأ اجبلا  لئابق  هناکس  ابرغ و  يربکلا  ءارحـصلا  اقرـش و  رمحالا  رحبلا  هشبحلا و  نیب  الامـش  افلح  يداو  یلا  ابونج  موطرخلا  نم 

دنع لینلاب  لازغلا  رحب  یقتلم  یلا  هجیزنتوم  هریحب  نم  دـتمم  وه  لبجلا و  رحب  میلقا  سماخلا  .رماـع و  ینب  هودـندهلا و  هیروکـشلا و 
ضیبالا رحبلا  میلقا  برغ  وه  نافدرک و  میلقا  سداسلا  .يرابلا و  ریوتلا و  اکندلا و  لئابق  مهرهـشأ  نوینثو  دوس  ممأ  هناکـس  ون  هریحب 

روفراد میلقا  عباسلا  نیینادوس و  نییبون و  برع و  نیب  نوملسم  مهلک  هلهأ 
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یه نوینثو و  دوس  ممأ  هنکسی  لینلا  عبنم  دنع  هریبکلا  تاریحبلا  میلقا  نماثلا  .هلبق و  يذلا  ناکسک  هناکـس  نافدرک  میلقا  برغ  وه  و 
اهؤفرم رمحالا  رحبلا  یلع  هیراجت  ءانیم  یه  نکاوس و  یه  هظفاـحملاف  تاـیرومأم  ثـالث  تایریدـم و  تس  هظفاـحم و  یلا  همـسقنم 

لینلا لحاس  یلع  هدـلب  یه  هلقند و  اهلوأ  تایریدـملا  نادوسلا و  دالب  عیمج  هدـج و  عم  هیراجت  هقـالع  اـهل  بوعـشلا و  ریثک  بعص 
هعـساو و هراجت  تاذ  لینلل  نمیالا  ئطاشلا  یلع  هریبک  هنیدـم  یه  ربرب و  اهیناث  نافدرک و  روفراد و  عم  اهتاقالع  ءاوهلا  هئیدر  یبرغلا 

دنع هعقاو  هراجتلا  هریثک  عقوملا  هلیمج  هریبک  هنیدـم  یه  موطرخلا و  اهثلاث  موطرخلا و  نکاوس و  نیب  اصوصخ  لقاوقلا  عامتجا  زکرم 
لینلل رـسیالا  ئطاشلا  یلع  هعقاو  یه  رانـس و  اهعبار  نآلا و  هینادوسلا  هموکحلا  همـصاع  یه  ضیبـالا و  لـینلاب  قرزـألا  لـینلا  یقتلم 

افلح و یه  تایرومأملا  شاقلا و  روخ  یلع  هعقاو  یه  السک و  اهسداس  روفراد  موطرخلا و  نیب  هعقاو  یه  نافدرک و  اهسماخ  قرزالا 
ئطاـشلا یلع  هعقاو  یه  هدوشف و  هیلامـشلا و  ههجلا  نم  هینادوـسلا  هموـکحلا  أدـبم  یف  یه  لـینلل و  نمیـالا  ئطاـشلا  یلع  هعقاو  یه 

ام هیاغ  اضماغ و  لزی  مل  میدـقلا  نادوسلا  خـیرات  و  لازغلا ..  رحب  یطاش ء  یلع  هعقاو  یه  لازغلا و  رحب  ضیبالا و  لـینلا  نم  رـسیالا 
هرارح مهتدوس  نکل  اضیب و  اوناک  لیق و  ایـسآ  نم  ابلاغ  اهیلا  اورجاه  موق  مه  نادوسلا و  مهلوأ  قرف  هدع  اوناک  هناکـس  لوأ  نا  ملع 

دعب زاجحلا  ضرأ  نم  ماح  دالوأ  نم  شوک  ونب  مهقحل  مث  کلامم  هدع  اهب  اوسسأ  ایقیرفأ و  یف  اورـشتنا  هشیعملا و  ءوس  سمـشلا و 
هشبحلا و برق  یلا  لوالا  لالـشلا  دـنع  ناوصأ  نم  تدـتما  کلامم  هدـع  اضیأ  اوسـسأ  میلفلا و  تاـهج  ضعب  اونطوتـسا  ناـفوطلا و 

اتلک هلقند و  دودـح  رخآ  یف  لقربلا  لبج  دـنع  هتاـبن  همـصاع  هیلاـحلا و  يدنـش  هنیدـم  برقب  يورم  همـصاع  ناتمـصاع  مهل  رهتـشا 
ناک لبجلا  کلذ  نأ  یلع  لدـی  امم  اهریغ  مارهالا و  نفادـملا و  لکایهلا و  راـثآ  ضعب  اـمهیف  لزی  مل  نکل  بارخ  نـآلا  نیتمـصاعلا 

ترهتـشا هاجبلا و  وأ  هجبلا  هبونلا و  مهفلخ  مث  ایبرثیا  مساب  نانویلا  دهع  یف  دالبلا  هذه  تیمـس  ندمتلا و  فراعملا و  نم  بناج  یلع 
ماح دالوأ  هیقب  نم  مه  هجبلا  هشبالک و  راوجب  هعقاولا  سملت  هتمـصاع  تناک  وکلیـس و  مهکولم  لوأ  ناک  هسلاطبلا و  مایأ  یف  هبونلا 

رمحالا رحبلا  لینلا و  نیب  هیقرشلا  ءارحصلا  اونکس 
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اجیردت و نوملسملا  اهحتف  مث  هبونلا  دالب  یلا  تدتما  ترشتنا و  عاقبلا و  کلت  یلا  هینارـصنلا  تلـصو  يدالیملا  لوالا  نرقلا  یف  مث 
نرقلا یف  مث  هلیوط  هدم  اهتمکح  جـنوفلا و  هفئاط  اهب  ترهظ  عساتلا  نرقلا  یف  مث  يرجهلا  لوالا  نرقلا  یف  مالـسالا  نید  اهیف  رـشتنا 

نویرـصملا اهیلا  هبتناف  مهتکوش  ترـسکنا  نهولا و  مهیلع  یلوتـسا  نحم و  هلمج  اهتبکن  نتف و  هدع  اهیلاهأ  نیب  تجاه  رـشع  ثلاثلا 
لیعامسا نمز  یف  نییرصملا  مکح  قاطن  عستا  مث  دالبلا  نم  ریبک  ءزج  رانس و  هنیدم  یلع  یلوتـسا  هتمهب  اشاب و  یلع  دمحم  مایأ  یف 

لبق نم  اهیلع  امکاح  ناک  يذـلا  اشاب  نودرغ  هطـساوب  اهعاستا  داز  اـشاب  قیفوت  ماـیأ  یف  مث  ءاوتـسالا  طـخ  میلقا  براـق  نا  یلا  اـشاب 
هدع صلختسا  يدهملا و  دمحأ  دمحم  اهب  ماق  یتلا  هیودهملا  هروثلا  اهتعبت  هیبارعلا و  هروثلا  ران  تجاه  هنمز  یف  مث  هیرـصملا  هلودلا 
عستا افلح  يداو  یلا  اهعوجر  اهرکاسع و  ءالجنا  هیرـصملا و  هموکحلا  رخأت  هطـساوب  مث  موطرخلا  نافدرک و  ضیبألا و  اهنم  تاهج 

یف هتموکح  رقم  لعج  هتـضبق و  یف  کلذ  عیمج  راص  افلح و  يداو  یلا  ودال  نم  نکاوس و  الـسک و  یلا  روفراد  نم  يدهملا  مکح 
لودـلا عماـطم  تطلـست  نینادوـسلا و  دعـس  سکعنا  هماـیأ  یف  یـشیاعتلا و  هّللا  دـبع  هدـعب  هفـالخلاب  ماـق  هتاـفو  دـعب  مـت  ناـمرد  مأ 

يأر املف  لازغلا  رحب  میلقا  یلع  وغنوکلا  ههج  نم  اسنرف  تمدقت  مث  السک  یلع  تلوتـسا  ایلاطیا و  تءاجف  نادوسلا  یلع  هیوابوروالا 
هترادا و میظنت  یف  ذخأ  همامت  دعب  مث  کلذ  یلع  دعسلا  هقفاو  هعاجرتسال و  بدتنا  ماق و  نادوسلا  یلع  نییوابوروالا  لفطت  زیلکنالا 

امهنیب اکرتشم  نادوسلا  لعجب  هیزیلکنالا  هیرصملا و  نیتموکحلا  نیب  هیقافتا  تدقع  هنس 1317  یف 

______________________________

[ ایروس ]

تارفلا و اقرش  يرغـصلا و  ایـسآ  الامـش  اهدحی  ماشلا ..  دالب  هتحتتفا  ذنم  برعلا  هتمـس  طسوتملا  ضیبالا  رحبلا  قرـش  عقاو  میلقا  وه 
ایلامـش و ـالوط  هقیقد  هـجرد و 30  یلا 36  نم 31  هدـتمم  یه  طـسوتملا و  ضیبـألا  رحبلا  اـبرغ  برعلا و  هیداـب  اـبونج  ءارحـصلا و 

یف دـیج و  یحـص  لابجلا  یف  وهف  عافترالا  ضافخنالا و  عاقبلا و  فالتخاب  فلتخم  اـهؤاوه  و  عبرم ..  لـیم  فلأ  وحن 28  اهتحاسم 
هیاغ یف  اهتبرت  و  اهرثکأ ..  یف  هباـنطأ  براـض  لادـتعالا  بطر و  راـح  وه  هیرحبلا  روغثلا  یف  افیـص و  راـح  ءاتـش  دراـب  وه  لوهـسلا 

هدوجلا
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تخردزالا و زوجلا و  طولبلا و  ربونـصلا و  اهراجـشأ  نمف  عرزلا  هدـیج  راجـشالا  هریثک  هایملا  هریزغ  یه  مومعلا و  یلع  هباـصخلا  و 
سآلا افرطلا و  نیبرشلا و  زرالا و  بونرخلا و  ورسلا و  قتسفلا و  فاصفصلا و  زوللا و  توتلا و  مرکلا و  زیمجلا و  نوتیزلا و  سیملا و 

نامرلا و ناقتربلا و  نومیللا و  نقرادـلا و  جرتالا و  خوخلا و  يرثمکلا و  شمـشملا و  حاـفتلا و  نیتلا و  اـههکاوف  نم  کـلذ و  ریغ  و 
شاملا سدعلا و  زرالا و  ریعشلا و  هطنحلا و  اهبوبح  نم  کلذ و  ریغ  صاجآلا و  کیلحلا و  هنـشولا و  زرکلا و  لجرفـسلا و  ریبصلا و 
رکسلا بصق  رورعزلا و  بانعلا و  عورخلا و  سوسلا و  اضیأ  اهیضارأ  جئاتن  نم  اهوحن و  مسمسلا و  لوفلا و  صمحلا و  هنسرکلا و  و 

رهز کسملا و  رهز  هیغافلا و  لفنرقلا و  و  نسوسلا )  ) فعضملا سجرنلا و  لفلا و  نیمـسایلا و  درولا و  اهراهزأ  نم  انحلا و  رجـش  و 
دجوی اهریغ و  ناجرملا و  رهز  هیرطعلا و  عمشلا و  رهز  ربنعلا و  رهز  هزیبلا و  رهز  قبنزلا و  روثنملا و  ناحیرلا و  ءاوهلا و  رهز  دوعلا و 

يرجحلا و محفلا  اتیـشقرملا و  دـیدحلا و  صاـصرلا و  ساـحنلا و  هضفلا و  اـهنداعم  نم  و  هفورعملا ..  تاورـضخلا  عاونأ  عـیمج  اـهب 
نم .اهنع و  ثحبلاب  مامتهالا  برقب  هدـیطو  لامآلا  نا  الا  هلوهجم  هیعیبطلا  اهیـضارأ  زونک  تلاز  کلذ ال  عم  دورابلا و  حـلم  حـلملا و 

لمجلا و سرفلا و  هیلهألا  نم  کلذ و  ریغ  يربلا و  ریزنخلا  يوآ و  نبا  بدـلا و  رمنلا و  عبـضلا و  دـسالا و  لازغلا و  هیربلا  اهتاناویح 
 .. اهریغ جاجدلا و  بنرالا و  زعاملا و  منغلا و  سوماجلا و  رقبلا و  رامحلا و  لغبلا و 

رهن یلا  يرغصلا  ایسآ  دودح  نم  دتمی  ماکللا  لبج  هل  لاقی  سوروط  لابج  هلسلس  نم  عرف  بونجلا  یلا  لامشلا  نم  ایروس  قرتخی  و 
دتمت كانه  نم  مدـق و  وحن 5000  رحبلا  حطـس  نع  عفتری  يذـلا  عرقالا  لبج  روکذـملا  رهنلا  یبونج  یلا  هیدـیوسلا و  برق  صاعلا 

هدع هیف  ناک  حیسف  لهس  رحبلا  هعقبلا و  هذه  نیب  هیریصنلا و  لبج  اهل  لاقی  ءاریمحلا و  سجرج  رام  رید  نصحلا و  هعلق  یلا  هلـسلسلا 
عافترالا و یف  هدح  لبجلا  غلبی  كانه  سلبارط و  نم  وندت  یتح  نانبل  لبج  هلـسلس  يدـتبت ء  نصحلا  هعلق  راوج  نم  همیدـق و  ندـم 
دفـصلا و یحاون  یلا  مث  فیقـشلا  هماق  دـنع  یناـطیللا  يداو  یلا  اـبونج  دـتمی  مث  نم  مدـق و  فلأ  رـشع  دـحأ  وحن  هممق  ضعب  غلبی 

یلا لهسلا  دتمی  رماع و  نبا  جرم  لمرکلا  لبج  نع  هلسلسلا  هذه  لصفی  هرصانلا  بونج  یف  سلبان و  یلا  اقرـش  فرحنی  مث  هرـصانلا 
ندرالا هیربط و 
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كانه نم  سلبان و  لابج  یقالی  یتح  یقرـشلا  بونجلا  یلا  افیح  برق  رحبلا  نم  دتمیف  لمرکلا  لبج  امأ  روطلا و  هل  لاقی  لبج  هیف  و 
یلع یبرغلا  بونجلا  یلا  هجتی  صمح و  برق  نم  نانبلیطنا  لبج  وه  یقرشلا و  لبجلا  ئدتبی  طول و  هریحب  یبونج  یلا  ابونج  بهذی 
لبج بعشتی  هنم  مدق و  فالآ  هرشع  وحن  غلبی  ثیح  خیشلا  لبج  هسؤر  یلعأ  عاقبلا و  هل  لاقی  حیسف  لهس  امهنیب  نا  الا  نانبل  هاذاحم 
لبج وه  داعلج و  هیبونج  یلا  نولجع و  لـبج  ندرـالا  یقرـش  هیبونج و  یلا  سرفلا و  لـت  یتح  یقرـشلا  بونجلا  یلا  بهذـلا  شیح 

لابجلا نم  جرخی  وه  قیوق و  رهن  اـهنم  ادـج  هریثک  اـهراهنا  و  باوم ..  لاـبج  هیبونج  یلا  ءاـقلبلا و  لـبج  اذـه  یبونج  یلا  تلـصلا و 
ردـصی وه  سطنرأ و  وأ  صاعلا  رهن  اهنم  اهنم و  الیم  یلع 20  همجأ  یف  بصی  مث  بلح  یتح  ابونج  يرجی  باـتنیع و  راوجب  هعقاولا 

ماکللا نیب  رمی  یبرغلا و  بونجلا  یلا  فرحنی  مث  هیکاطنا  یتح  الامـش  يرجی  کبلعب و  یلامـش  نم  تاعاس  تس  یلع  هوبللا  عبت  نم 
هریحب یف  بصت  ماکللا و  لبج  نم  جرخت  یه  دوسالا و  رهنلا  ارقی و  نیرفع و  رهن  اهنم  هیدـیوسلا و  دـنع  رحبلا  یف  بصی  عرقالا و  و 

کلملا و رهن  ربونـصلا و  رهن  هیقذاللا و  برقب  بصی  يذـلا  ریبکلا  رهنلا  یه  هیریـصنلا و  لابج  نم  جرخت  رهنأ  هدـع  اهنم  هیکاـطنا و 
حفـس نم  جرخی  یلع  یبأ  رهن  اهنم  مورلا و  رحب  یف  بصت  هیریـصنلا و  لاـبج  نم  جرخت  اـهلک  دوراـبلا و  راـکع و  ریبکلا و  نیـسحلا 

اهنم تیعوج و  نیعـشر و  امه  نارهن و  هیلا  فاـضی  نأ  دـعب  سلبارط  برق  بصی  یبرغلا و  بونجلا  یلا  يرجی  زرـالا و  تحت  لـبج 
یلا رحبلا  یف  بصی  اتیمج و  هراـغم  نم  هردـصم  بلکلا  رهن  اـهنم  لـیبج و  بونج  بصی  هروقاـعلا و  برقب  جرخی  وه  میهاربا و  رهن 

توریب و برق  بصی  اغولاف و  نم  رخآلا  شیشرت و  برق  نم  امهذحأ  نیرهن  نم  بکرملا  توریب  رهن  اهنم  ناورـسک و  هنوج  یبونج 
نم جرخی  یلوالا  رهن  اـهنم  مورلا و  رحب  یف  بصی  وه  نویع و  هدـع  نم  افـصلا و  رهن  نوباـغلا و  رهن  نم  عمتجملا  رومادـلا  رهن  اـهنم 
نم جرخی  عطقملا  رهن  اهنم  روص و  راوجب  بصی  کبلعی و  برقب  جرخی  یناطیللا  رهن  اهنم  ادیص و  برق  رحبلا  یف  بصی  كورابلا و 
رهن اهنم  مدـقت و  دـق  يدرب و  رهن  اهنم  افای و  برق  بصی  دـل و  راوج  نم  جرخی  جوعالا  رهن  اهنم  افیح و  برق  بصی  رماع و  نبا  رهن 

طلتخی نأ  دعب  طول  هریحب  یف  بصی  وه  هایم و  هدع  عمتجم  وه  ندرالا و 
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نار و هکرب  جرملا و  صمح و  اـیمافا و  اـیکاطنا و  هریحب  یه  هیناـمثف و  اـهتاریحب  اـمأ  کـلذ و  ریغ  اـهنم  ءاـقرزلا و  كوـمریلا و  رهنب 
هیبهذلا و طویخلاب  یـشوملا  بصقملا و  هیفوصلا و  هینطقلا و  هیریرحلا و  هجـسنالا  اهنم  عئانـص  هدـع  اهب  و  طول ..  هیربط و  هلوحلا و 

هطیـسبلا عئانـصلا  اـهنم  اـهریغ و  هحراـجلا و  هحلـسالا  لـمع  بهذـلا و  هضفلا و  نم  لـیتلا  هعانـص  ؤلؤللا و  قرعلا  هعانـص  هیـضفلا و 
هرصحنم ایروس  هراجت  تناک  و  اهریغ ..  نوباصلا و  لمع  هراجتلا و  هداقعلا و  هغابدلا و  هغابصلا و  هغایصلا و  هساحنلا و  هدادحلاک و 

بلح کلذ  یف  زکرملا  ناک  دـنهلا و  قارعلا و  ابوروأ و  نیب  عئاـضبلا  ریفت  اـبوروأ و  نم  هبلجتـسملا  هینطولا  تاـجاحلا  عاضبتـسا  یف 
امامتها نوینطولا  متها  هراجتلا و  تشعتنا  رمالا و  مظتنا  مث  رطقلا  جـئاتن  ریدـصت  یف  تاکرـش  هدـع  تفلات  لاحلا و  یقرت  مث  ءابهـشلا 

هیلحاـسلا دـالبلا  یف  اـهروحم  راد  هراـجتلا و  تجار  اـیروس و  اـبوروأ و  نیب  تالـصلا  تـمت  داریـالا و  رادـصالا و  مـیظنت  یف  اـیفاک 
بلح هامح و  صمح و  ماشلاب و  اهلـصو  دـعب  اصوصخ  هیروسلا  هیبوروالا  هراجتلل  امهم  ازکرم  تحبـصأ  ثیح  توریب  یف  اصوصخ 

هرداصلا و عئاضبلا  یلع  حدافلا  مسرلا  برـض  توریب و  أفرم  مامت  دعب  اصوصخ  سلبارط  مث  هنوردنکـسالا  اهیلی  يدیدحلا و  طخلاب 
تاقرط حالطـصا  یلا  هیلعلا  هلودلا  هیاعر  تهجوت  نیح  نمف  هلمجلاب  يدیدحلا و  طخلاب  اهلاصتا  دـعب  افیح  اکع و  افای و  مث  هدراولا 

طخلا اصوصخ  ضعبلا  اهـضعبب  دالبلل  هطبارلا  هیدـیدحلا  طوطخلا  دـمل  تازایتمالا  اهحنم  تاـهجلا و  رثکأ  یف  اهتالیهـست  اـیروس و 
هامح و صمح و  نیب  امهنیب و  قشمد و  توریب و  نیب  لصوملا  طخلا  مامتالل و  زهانملا  زاجحلاب  ایروسل  طبارلا  يزاجحلا  يدـیدحلا 
بلح و قشمدک و  هریبکلا  دالبلا  یف  هیئابرهکلا  طوطخلا  دم  تازایتما  اهحنم  دادغب و  یلا  کیج  هرب  قیرط  نع  هجوتیـس  يذلا  بلح 

اهجاور داز  یقرتلا و  یف  هیروسلا  هراجتلا  تذخأ  هیف  هیراخبلا  نفسلا  ریسل  هدادعإ  تارفلا و  حیلصتب  اهرمأ  رودص  اهریغ و  توریب و 
هرـشبملا جهانملا  یلع  هرباثم  یعاسملا  تلاز  يربکلا و ال  لامعالا  هرـشابمل  یلاهالا  تهبتنا  دالبلا و  ءاحنا  رثکأ  یف  نمألا  بنتـسا  و 

نآلا یلا  حاجنلا  غولب  لبقتسملا و  نسحب 

هبتکلا و ریمآملا و  نیب  هضیفتسم  یه  هینامثعلا و  هیکرتلا  هغللا  یه  اهب  هیمـسرلا  هغللا  نییروسلا و  مظعم  هغل  یه  هیبرعلا  هغللا  اهتاغل .. 
نا امک  یلاهالا  نم  ریثک  سرادملا و  هبلط 
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الیلق دجوی  هیناملالا و  هینانویلا و  هیلاطیالا و  اذک  سرادـملا و  هبلط  نیب  راشتنالا  یف  اجیردـت  ناتذـخآ  هیزیلکنالا  هیواسنرفلا و  هغللا 
یف فالخ  الف  اهفراعم  اهمولع و  امأ  هیناربعلا ..  یه  نییلیئارسالل  هعماجلا  هغللا  هیـسکرجلا و  هینایرـسلا و  هیدرکلا و  هغللاب  ملکتی  نم 

مولعلا نا  بادـآلا و  موـلعلا و  لوـبقل  دادعتـسالا  هوـق  ظـفحلا و  هدوـجو  رکفلا  داـقتا  ءاکذـلا و  نم  میظع  بناـج  یلع  نییروـسلا  نا 
هیرـصعلا نونفلا  ترهظ  امل  مث  دیدجلا  رـصعلا  یلا  نییومالا  دـهع  نم  مهنیب  هرـشتنم  تناک  همیدـقلا  هیـضایرلا  هیوغللا و  هیعرـشلا و 

روکذلل و رـشتنت  ودبت و  اهب  مولعلا  دادزت و  رثکت و  هینطولا  هیمـسرلا و  بتاکملا  تذخأ  اهلیـصحت و  اهملعت و  یف  نوجردتی  اوذـخأ 
اریخأ هیعانـصلا و  هیبرحلا و  هیدادـعالاک و  هیئاهنلا  هیئادـتبالا و  سرادـملا  نم  هدـع  هّللا  اهدـیأ  هیلعلا  هلودـلا  اـهب  تأـشنأ  ثاـنالا و 

كامهنالا یف  یلاهالا  تذخأ  هیبط و  يربک و  يرغـص و  سرادم  هدع  نویحیـسملا  أشنا  اذک  قشمدب و  هیبط  هسردـم  ءاشناب  تفطعت 
نف هیبطلا و  هیعانـصلا و  هیفـسلفلا و  هیعیبطلا و  هیـسدنهلا و  مولعلا  هیبنجـالا و  تاـغللا  ضعب  ملعت  یف  مهنم  ریثک  غبن  یتح  ملعتلا  یلع 
مث مالـسالا  وه  اـیروس  دـالب  یف  بلاـغلا  نیدـلا  و  توریب ..  یف  امیـس  دـئارجلا  عباـطملا و  اـیروسب  ترثـک  کـلذ و  ریغ  هاـماحملا و 

ددـع و  کلذ ..  ریغ  زوردـلا و  هلواـتملا و  هیریـصنلا و  هیلیعامـسالا و  نم  لـیلق  اـهب  دـجوی  هیدوهیلا و  مث  هبهاذـم  عیمجب  یحیـسملا 
جنرفأ و نامکرت و  ماجعأ و  دارکأ و  كارتأ و  برع و  نم  سوفنلا  نم  تانویلم  ثالثلا  نع  دـیزی  هریخألا  تآاصحالا  یلع  اهناکس 

فیرشلا سدقلاک  تایفرصتم  هدع  توریب و  ماشلا و  بلح و  یه  تایالو  ثالث  یلا  تامانلسلا  ضعب  بسح  یلع  مسقنت  و  مهریغ .. 
سلک و شعرم و  باتنع و  هفرواک و  اهقحاول  ءاهبـشلا و  بلح  سفن  اهزکرم  لمـشتف  بلح  هیالو  امأ  اهریغ  نانبل و  لبج  روزلا و  و 
ناروح و هامح و  نم  اهقحلی  ام  قشمد و  سفن  لمـشتف  ماشلا  امأ  اهریغ و  هقرلا و  ناـمعنلا و  هرعم  بلدأ و  هنوردنکـسا و  هیکاـطنا و 
نانبل و سلبان و  افیح و  اکع و  هیقذاللا و  سلبارط و  نم  اهبتی  ام  هنیدملا و  سفن  لمشتف  توریب  هیالو  امأ  اهریغ و  عاقبلا و  کبلعب و 

هروهشملا ندملا  نم  وه  هانرکذ  ام  نا  الا  ندملا  نم  کلذ  ریغ  فیرشلا و  سدقلا  افای و  دیص و 

مییافار میمأ و  میلیفین و  لئابق  مه  ممالا  نم  هیروسلا  دالبلا  لحام  لوأ  اهخیرات .. 
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نییزرفلا نییوحلا و  نییثحلا و  نییقارعلا و  نییشاجرجلا و  نیینودیـصلا و  نییرومالا و  لئابق  مهتعبت  مث  میموزمز  میقانع و  میروز و  و 
مث نییقینیفلا  نوینانویلا  مهامس  نیذلا  مه  نییدامصلا و  نییتامحلا و  نییداورالا و  نیینـسلا و  نییمارالا و  نییـسوبیلا و  نییزرجلا و  و 

عسوتلا اودارأ  مهتاعانص و  مهتاراجتب و  دالبلا  کلت  تقاض  امل  مث  نومع  باوم و  مودأ و  لیئارسا و  مهنم  لسانت  جرات و  ونب  مهقحل 
اکیـسروک و هطلام و  وزوک و  هیلقـص و  هینانویلا و  دیرک  سدور و  سربق و  یف  اورـشتنا  یتح  راحبلا  یف  نوبرـضی  اوذـخأ  کلذ  یف 

عـستا عئانـصلا و  یف  اوعرب  اکیجلب و  اسنرف و  یلامـش  ایناطیرب و  رزج  یلا  طسوتملا  رحبلا  اوزواـج  مث  نجاـطرق  اـکینا و  اـکروجام و 
قرشلا و یصقا  دنهلا و  یسرافلا و  جیلخلا  تادراو  رئاس  برعلا و  دالب  لفاوقل  اطحم  شیرعلا  ناک  نفسلا و  اوعنص  مهتراجت و  قاطن 

اینابسا زیلکنالا و  دالب  دنهلا و  ایقیرفا و  نادلکلا و  نمرالا و  نیرهنلا و  دالب  ایروس و  رصم و  نانویلا و  نیب  هدتمم  مهتراجت  تحبـصأ 
بص رفحلا و  شقنلا و  جاجزلا و  هعنص  سراف و  دالب  نم  ریرحلا  رزب  اوبلجتـسا  جسنلا و  هغابـصلاک و  عئانـصلا  نم  ریثک  یف  اورهم  و 
لکل ناک  مهفورح و  نانویلا  ذـختا  هنم  یفیلکوریهلا و  مهملق  ناک  اهنم و  هقتـشم  هیماسلاب و  ههیبش  مهتغل  تناک  هضفلا و  بهذـلا و 
تناک ثراکلمب و  بقلی  اهبحاص  ناک  روص و  یلا  تلقتنا  مث  ادیص  یف  نئادملا  هدایس  تناک  هنیدب و  نونیدی  مهسوسی و  کلم  همأ 

دق ءاش و  نم  یلع  ءاش  امب  معنی  اهلغتـسی و  کلملل  اکلم  یـضارالا  تناک  ثراکلم و  هدابعل  روص  یلا  ادـفو  لسرت  هنـس  لـک  ممـالا 
نایدالا ثولتت  نا  لبق  مهلبق  نیذـلا  ممالا  هجهنت  تناک  يذـلا  میدـقلا  جـهنلا  یلع  ایرج  هینادـحولاب  نونیدـی  مهرمأ  ءدـب  یف  اوناـک 
تدـلوت ضعبب  اهـضعب  ممالا  طالتخا  رثک  امل  مث  اهروص  اـهلکایه و  هیوامـسلا و  مارجـالا  هداـبعب  بولقلا  سمطنت  ینثولا و  نیدـلاب 

بزحتلا و يوق  مهل و  هیجـس  تراـص  مهنیب و  لوادـتت  بورحلا  تذـخأ  دادبتـسالا و  هبلغلا و  بح  مهیف  مکحتـسا  مهنیب و  ءانحـشلا 
ایروس یلع  تلاوت  نیینیطـسلفلا و  نییناعنکلا و  نییلیئارـسالا و  نیب  هتحاشملا  تدتـشا  فیعـضلا و  یلع  وطـسی  يوقلا  ذـخأ  عمطلا و 

یلـص هّللا  لوسر  لسرأ  هیمالـسالا و  هوعدـلا  تماق  هب  دالیملا و  نم  عباسلا  نرقلا  لئاوأ  یلا  ماورالا  سرفلا و  نییناـنویلا و  تاـحوتف 
اهابأ املف  مالسالا  یلا  مورلا  رصیق  وعدی  ملس  هیلع و  هّللا 
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رفعج وه و  لتق  مث  هباحصاب  مورلا  یقال  راسف و  نیملسملا  نم  فالآ  هثالث  یف  ماشلا  یلا  ریسی  نأ  هثراح  نب  دیز  لوسرلا  هرضح  رمأ 
هنع یلاعت  هّللا  یضر  قیدصلا  رکب  وبأ  لسرأ  مث  نوملسملا  زاف  اهیف  كوبت و  هوزغ  اهتعبت  مث  دیلولا  نب  دلاخ  هرماب  نوملـسملا  داع  و 
ناک هعقولا  کلت  یف  قشمد و  یلا  مهوبلقف  هوامس  دنع  مورلا  مهضعب  عقاوف  ماشلا  حتفل  نیملـسملا  نم  عمج  یف  حارجلا  نب  هدیبع  ابأ 
هیخأ هدایقب  هثعب  اشیج و  زهج  صمح و  یلا  داعف  میلـشروأ  یف  مورلا  رـصیق  لـقره  ناـک  هیف و  برعلا  ترـصتنا  يذـلا  كومریلا  موی 

مث قشمد  اوحتف  اضیأ و  نوملسملا  هرسکف  نادرو  هدایقب  رخآ  اشیج  لقره  ددج  مث  رودویت  شیج  رسکف  ناروح  يرـصب  یلا  رودویت 
یباـف فینح  نب  لهـس  اـیروس  یلع  لمعتـسا  هنع  یلاـعت  هّللا  یـضر  بلاـط  یبا  نب  یلعل  هفـالخلا  تضفأ  اـمل  هیماـشلا و  دـالبلا  هیقب 
نیفص یف  ناشیجلا  عقاوتف  هیواعم  لاتقل  افلأ  نیعست  وحن  غلبی  شیجب  فحز  کلذ  هفیلخلا  ملع  املف  هیواعمل  هرـصن  هتراما  نویروسلا 
ضعب يأرف  اـفلا  نیتـس  یف  هنع  یلاـعت  هّللا  یـضر  یلع  شیجت  مث  هنطو  یلا  لـک  دـترا  اـنواهت و  مث  تارفلا  دـنع  اـیروس  موخت  یلع 

هنع و یلاعت  هّللا  یـضر  یلع  یف  ءاضقلا  ذفنف  هثالثلا  ءافلخلا  لتق  یلع  اورـصأف  هطرولا  هذه  نم  صلختلا  اوداراف  لاحلا  مؤش  ءامظعلا 
لمی مل  هنا  ـالا  اـمهنع  یلاـعت  هّللا  یـضر  یلع  نب  نسحلل  هفـالخلا  تـضفأ  یـصاعلا و  نـب  ورمع  هیواـعم و  لـتق  یف  یمـسملا  طـبح 

هیواعم و رمأ  لحفتساف  هیفکی  ام  یلع  هیواعم  حلاص  هفالخلا و  نع  لزانت  رمالا  بعـصتسا  امل  ماشلا و  یلا  هثعب  ثعبف  هسفنب  هبراحملل 
مورلا و ازغ  مث  هینانویلا  نم  بیرعتلا  فیلأتلا و  یلع  مهـضحی  مولعلا و  رـشن  یلع  ءاملعلا  ضرحی  ذـخأ  هفـالخلل و  ارقم  قشمد  ذـختا 

نب هّللا  دبع  امهنع و  هّللا  یضر  یلع  نب  نیـسحلا  هیلع  راثف  هنس 61  دیزی  هنبا  هفلخ  مث  دیرک  یلع  یلوتـس  هنا  الا  لئاطب  رفظی  مل  هنکل 
هفـالخلا و یعدا  ریبزلا و  نب  هّللا  دـبع  ماـقف  هلتق  نیـسحلا و  شیج  یلع  رـصتنا  اهکلـسف و  هلیجن  داـیز  نب  هّللا  دـیبع  هیلا  ثـعبف  ریبزلا 

راطقالا هیقب  امأ  ایروس و  یلاهأ  يوس  هعیاـبی  مل  هنا  ـالا  مکحلا  نب  ناورمل  هفـالخلا  تضفأ  دـیزی و  تاـم  مث  اهذـخأ  هکم و  رـصاح 
دبع هنبا  هفلخ  تام و  مث  اضیأ  رـسکناف  ایناث  هددج  مث  رـسکناف  رارج  شیجب  قشمد  یتأ  روکذـملا و  ماقف  ریبزلا  نب  هّللا  دـبع  تعیابف 

لقالقلاب هّللا  دبع  هفیلخلا  لاغتشا  مورلا  رصیق  ملع  امل  هنس 70  یف  مث  هیقیف  رصم و  ایروس و  یلع  کلملا 
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رفظ اعقاوتف و  اهیلع  هباتکلا  هکـسلا و  برـض  نأشب  فالخ  امهنیب  عقو  مث  لام  یلع  هفیلخلا  هحلاصف  هدالب  یلع  راغأ  طشن و  هیلخادلا 
رـسکنا لب  رفظی  مل  هنکل  مهبراح و  مورلا و  یلع  هشیجب  کـلملا  دـبع  نبا  نامیلـس  هفیلخلا  فحز  هنس 77  یف  مث  مورلاب  نوملـسملا 

نب نمحرلا  دبع  رف  نییومالاب و  کنف  حافسلا و  سابعلا  وبأ  عیوب  هیسابعلا و  هلودلا  تماق  هنس 133  یف  مث  تام  هداوق و  ضعب  هنایخب 
یف مث  اهذوفن  لظ  صلقت  هلامع و  ذئتقو  ایروس  تداع  ماشلا و  لدب  هفالخلل  اراد  دادغب  حافـسلا  ذختا  ایقیرفأ و  یلا  ماشه  نب  هیواعم 

قـشمد تراص  هلیوط  هنمزأب  کلذ  بقع  دادـغب و  یلا  ایناث  اـهنع  عجر  مث  قشمد  یلا  هکلم  ریرـس  هّللا  یلع  لـکوتملا  لـقن  هنس 244 
نیب كولملا  ضعب  لالقتـسا  تحت  لخدت  هرات  اهل و  هعـضاخ  هیالوک  رـصم  یلا  مضت  هرات  تناکف  يدیالا  اهبلقتت  ءاوهلا  یف  هشیرک 
یف لامعلا و  عازن  تحت  ایروس  تیقب  قشمد و  حـتتفا  هّللا و  نیدـل  زتعملا  ضهن  رـصم  یف  نییمطافلا  هلود  تماق  اـمل  ملـس و  برح و 

هقجالسلا تناک  ءارمالا و  نیب  لاتقلا  بابسأ  تددجت  هیمطافلا و  دعب  هیقوجلـسلا  هلودلا  تماق  مث  هیکاطنا  مورلا  عجرتسا  کلذ  ءانثا 
هنـس ایروس  یلا  یلوالا  هدـیرجتلا  تتأ  ابوروأ و  یف  هیبیلـصلا  هبوصعلا  تماق  کلذ  ءانثا  یف  هلادـعلا و  هماقتـسالا و  قرط  هجه  انریغ 

مث لیوط  راصح  دـعب  هیکاطنا  تحتف  هیماد و  اروحب  تضاـخ  ماـشلا و  دـالب  یلا  ارب  اـهنم  مث  هینیطنطـسق  یلا  اـبوروأ  نم  هرئاـس   491
يوق تفعـض  نا  یلا  هیروسلا  دالبلا  یف  لاتقلا  راـن  مارـضا  نع  اورتفی  مل  نیملـسملا  نا  ـالا  اـکلم  مهداوق  ضعب  اوعـضو  میلـشروأ و 
مهب رفط  مهبراح و  جنرفالا و  یلع  جرخ  رصمب و  یبویالا  نیدلا  حالص  هلود  تضهن  کلذ  ءانثا  یف  مهلاح و  لحمـضا  نیبیلـصلا و 

تددـجت کلذ  ءاـنثا  یف  هنـس 583 و  کلذ  ناک  مهتمـصاع و  میلـشروأ  حـتف  مث  روغثلا  نم  هدـع  حـتتفا  مهکلم و  رـسا  هیربط و  یف 
اوراس يزیلکنالا و  درـشتیر  يواسنرفلا و  تسوغا  یناملالا و  کیردرف  مه  هثـالثل و  هیولـالا  تدـقع  اـبوروأ و  یف  هدـیدج  هباـصع 

عمتجا ایروس و  یلا  شیحلا  هنبا  داق  رهنالا و  ضعب  یف  قرغ  هنکل  مهیلع  رصتنا  نیملـسملا و  براح  هینوق و  یلا  لوالا  راسف  نیقرفتم 
حلاص ابوروأ و  یلا  اسنرف  کلم  عجرف  قاقـشلا  مهنیب  بد  نیقابلا و  عم  درـشنیر  فلتخا  مث  اـهحتفف  هکع  یلع  شیجلا  لزن  هثـالثلا و 
ایروس یف  نیملسملا  هکوش  تفعـض  هدم  دعب  مث  نیملـسملل  تیقب  اهناف  میلـشروأ  ادع  ام  جنرفالل  روغثنا  نیعجرتسم  مالـسالا  نوقابلا 

ابوروأ نم  مهل  تمدتناف 
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عجر ایناملا و  رصیق  یناثلا  کیردرف  ایروس  مدق  هنس 626  یف  اولصی و  ملف  بعتلا  عوجلا و  مهکردأ  مهنا  الا  افلأ  نیرشع  یف  هدیرجت 
ایروس و اودـصق  مزراوخ و  لهأ  هفیـس  نم  رفف  لئابقلا  تتـش  دابعلا و  رهق  دالبلا و  خودـف  ناخ  زکنج  رهظ  مایألا  کـلت  یف  اـبئاخ و 

فحز مث  روغثلا  ضعب  اکع و  يوس  مهل  قیبی  مل  نیبیلـصلا و  لود  تصلقت  کلذـب  اـهوبهن و  سدـقلا و  اوحتف  میظع و  دـالبب  اـهوتأ 
یف نیقابلا  یلع  لمکأ  نوالق و  نب  دمحم  هالت  مث  نییبیلصلا  نم  ندملا  صلختسا  نیطسلف و  یلع  يرادق  دنبلا  سربیب  رهاظلا  کلملا 

بلح و یلا  زومیت  عئالط  تلصو  اهمایأ  یف  رصم و  یف  کیلامملا  هلود  تماق  مث  ایروس  یف  مهرثأ  رخآ  کلذ  ناک  رماع و  نبا  جرم 
اهحتف قشمد و  مدـق  اهیحاوض و  یف  ثاع  اهبهنف و  هامح  یلا  مث  هوضرأ  اهلهأ و  هحلاصف  صمح  یلا  فحز  مث  لعف  ام  لعف  اهحتف و 

تحبصأ اهئاحنا و  عیمج  یف  مهملظ  رشتنا  اهیلع  مهتطلس  تنکمت  امل  کیلامملا و  هنطلسل  تداع  اهنع و  یلجنا  مث  اهحابتـسا  هونع و 
اهعئانـص و تلطعت  اـهتراجت و  تدـسک  اهیـضارأ و  تبدـجأ  نهولا و  فعـضلا و  هیاـغ  یف  ملظلا  رهقلا و  روجلا و  کـتف  نم  دـالبلا 

نکاس مهل  ضیقف  جرفلاـب  مهیلع  هّللا  معنأ  ذا  مهملظ  کـتف  مهروج و  هرطیـس  تحت  مه  اـمنیب  اـهبادآ و  تدـقف  اـهفراعم و  تعاـض 
هلتق هشیج و  رـسک  بلح و  هنیدم  دنع  رـصم  کلم  يروغلا  براح  ایروس و  یلا  مدقف  ینامثعلا  لوالا  میلـس  يزاغلا  ناطلـسلا  نانجلا 

نم هبرقمب  مهکردأف  ایناث  مهقحلف  رصم  یلا  اومزهنا  ایناث و  مهعمج  قرف  روکذملا و  ناطلسلا  هقحلف  عومجلاب  رف  ياب و  ناموط  هفلخف 
روـج نم  دایـسالا  حارأ  اـمهیلع و  لمعتـسا  اـیروس و  رـصم و  یلع  یلوتـسا  هقنـش و  مهناطلـس و  یلع  ضبق  مـهب و  شطب  هرهاـقلا و 

هالو دحأ  ضفتنا  هنـس 1069  یف  مث  اهنأش  مظتنا  اهقنور و  اهیلا  داع  اهلوبذ و  دـعب  اـیروس  تشعتنا  خـیراتلا  کـلذ  نم  کـیلامملا و 
هلودـلا هیلا  تلـسرأف  دـیزیاب  مسا  لحتنا  عبارلا و  دارم  ناطلـسلا  نبا  هنا  ءاـعداب  هنطلـسلا  یف  قحلا  ءاـعدا  یلع  ـالجر  ضرح  بلح و 

ثلاثلا میلس  ناطلسلا  دهع  یف  هیرجه  هنس 1215  یف  مث  هینامثعلا  هنطلسلل  هطلسلا  تداع  هلمش و  تقرفف  هینامثعلا  دونجلا  نم  همذرش 
فعض مث  افای  هزغ و  شیرعلا و  حتف  رازجلا و  اشاب  دمحا  براح  رـصم و  ههج  نم  ایروس  لخدف  رارج  شیجب  تربانوب  نویلوبان  مدق 

کلذ بقعأ  مالسلا و  یلع  هلودلا  دقاع  ابوروأ  یلا  هلوصو  دعب  ابئاخ و  دترا  اکع و  یف  همزع 
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شیجب اشاب  میهاربا  هنبا  لسرأ  اهیف  هنس 1247 و  یلا  اهتعاط  تحت  لزی  مل  هیلعلا و  هلودلا  رمأب  هیویدخلا  یلع  اشاب  یلع  دمحم  یلوت 
هیروسلا و ندملا  حـتتفا  هلودـلا و  رکاسع  براح  دالبلا و  یف  دـنجلا  لغوت  مث  اشاب  هّللا  دـبع  اهیلاو  رـسأ  اهحتفف و  اکع  یلا  يرـصم 

تأدتبا خیراتلا  کلذ  ذـنم  هونع و  هلودـلا  هتجرخأ  مث  هنـس 1255  یلا  اهتموکح  مامز  یلع  اـضباق  یقب  بلحب و  هتموکح  رقم  لـعج 
مل فراعملا و  مولعلا و  یلع  هبلطلا  تتفاهت  سرادملا و  تمظتنا  دالبلا و  ترانتـسا  هیریخلا و  تامیظنتلا  ترـشتنا  هیروسلا و  هضهنلا 

نآلا یلا  هیلعلا  هلودلا  هیاعر  لظ  تحت  لزت 

______________________________

[ هرطموس ]

تاجرد و یلامـشلا و 5  ضرعلا  نم  هقیقد  تاجرد و 40  نیب 5  ءاوتـسالا  طخ  اهب  رمی  يدـنهلا  لیبخرألا  رئازج  نم  هریبک  هریزج  * 
 .. یقرشلا لوطلا  نم  قئاقد  تاجرد و 7  هقیقد و 106  هجرد و 20  نیب 95  یبونجلا و  ضرعلا  نم  هقیقد   55

مظعم يدنهلا و  سونایقوالا  ابرغ  دنـس و  قیـضم  ابونج  افاج و  رحب  افنب و  قیـضم  نیـصلا و  رحب  اقرـش  لاغنب و  جـیلخ  الامـش  اهدـحی 
مکح تحت  اهاثلث  تاـنویلم  عبرأ  وحن  اهناکـس  ددـع  اـعبرم و  ـالیم  اـهتحاسم 170744  و  ـالیم ..  اهـضرع 250  الیم و  اهلوط 1050 

هلعتـشم و تاهوف  هدع  اهب  هیناکربلا  لابجلا  هریثک  هواج  نیوکتک  یعیبطلا  اهنیوکت  نیینطو و  ماکح  هطـساوب  وأ  هرـشابم  امإ  هدـنلوهلا 
ایونس هنم  جرختـسی  بهذلا  اهرثکأ  نداعملا  نم  ریثک  اهب  تاعقنتـسملا  هریثک  هایملا  هریزغ  هضفخنم  هریثک  لوهـس  هراح و  عیبانی  هدع 

اهل هرواجم  رئازج  هدع  اهل  يرجحلا و  محفلا  لورتبلا و  تیربکلا و  کنتلا و  ساحنلا و  دیدحلا و  نم  ریثک  اهب  هیقوأ و  فلأ  وحن 30 
وناد کیا  وناد و  وأ  اراکنس  هریحب  اهرهشأ  تاریحب  هدع  اهب  اهریغ و  یغوب و  اریبیـس و  ساینولوب و  غوهوأ و  يابولوب  هریزج  اهربکأ 

هنسلا مظعم  هلطاه  اهراطمأ  هیمـسوملا و  حایرلا  هریثک  یه  هنم و  نع 76  صقنی  تیهترهف و ال  زواجتی 93  بطر ال  راح  اهؤاوه  و  .. 
هقطنملا راجشأب  هرماعلا  تاباغلا  هریثک  اهیـضارأ  لابجلا و  لوهـسلا و  یف  هریزجلا و  لخاد  یف  دیج  يدر ء و  لحاوسلا  یف  اهـسقط  و 

هنیمث اـهلک  اـهتاباغ  راجـشأ  لـیبخرألا و  راـمثأ  رئاـس  نیتلا و  سـآلا و  اـهب  تبنی  مدـق و  وحن 100  اهـضعب  ولع  غلبی  هقـسابلا  هراـحلا 
هریثک اهراهزأ  يواجلا و  روخبلا  كوشتواکلا و  روفاکلا و  رجش  نارزیخلاک و 
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اهناکـس و  کلذـک ..  اهتاناویح  هواج و  هکاوفک  اـههکاوف  وکاـسلا و  دـنهلا و  زوج  غبتلا و  نبلا و  نطقلا و  زرـألا و  اهلیـصاحم  نم  و 
برعلا نم  لیلق  لصألا و  هلوهجم  لئابق  هدـع  اـهب  سنجلا و  اذـهل  یلـصألا  أـشنملا  یه  اـهنا  لـیق  لـب  یـسالملا  سنجلا  نم  مهرثکأ 
ضعبلا مهـضعب  نولکأـی  هشحوتملا  لـئابقلا  نم  ریثـک  اـهلابج  یف  دونهلا و  نیینیـصلا و  نم  ریثـک  اـهب  مهتلق و  یلع  نأـش  ووذ  مهنکل 

نم اهرثکأ  مهتویب  تاجوزلا و  ریثکت  مهتاداع  نم  هیذوبلاب و  ههیبش  هناید  اهب  مالسالا و  هبلاغلا  مهتناید  و  ههاتبلا ..  هکاتابلا و  نومسی 
اوردام هواج و  عم  مهتراجت  مهأ  هطیسبلا و  تاعانصلا  یف  هروصحم  مهتعانـص  .بشخ و  نم  اهناف  ءاینغألا  تویب  الا  نارزیخلا  بشخ 

تیربکلا و اخرباتوجلا و  ساحنلا و  يواجلا و  لفنرقلا و  روفاکلا و  بهذـلا و  اهتراجت  مهأ  هیزیلکنالا و  دـنهلا  اـقلم و  هروبغنـس و  و 
نلوکنب و .یبرغلا و  هرطموس  ئطاشب  یه  غنراب و  ماسقأ  هدـع  یه  هطیـسب و  تاجوسنم  ضعب  دـنهلا و  زوج  تیز  غبتلا و  ناـجرملا و 
نیـشتا و هلود  .هرـشابم و  هدنلوهلا  هموکح  تحت  اهلک  هذه  یقرـشلا و  یبونجلا  اهئطاشب  یه  .غبمل و  یبرغلا و  یبونجلا  اهئطاشب  یه 

هیرانلا هحلسالا  لمحی  نیـصخرم  ریغ  مهنا  الا  هدنلوهلا  هیامح  تحت  نوینطو  ماکح  اهمکحی  هذه  یبماج و  دالب  كایـس و  هکاتبلا و 
هنس 919 یف  هنس 692 و  بناجالا  نم  حاوس  هلمج  اهلصو  مث  اهیلا  مهرافسا  اورکذ  برعلا و  وخرؤم  هریزجلا  هذه  رکذ  نم  لوأ  و  .. 

هنس 59: یف  هنس 1008 و  نویدنلوهلا  اهئاج  مث  اوباخف  اهلالتحا  اودارأ  نویلاغتربلا و  اهاتا 

یلا مهدیب  لزت  مل  نییدـنلوهلل و  زیلکنالا  اهدر  مث  زیلکنالا  مهنم  اهذـخأ  مث  تاعطاقم  ضعب  یلع  اولوتـسا  نداب و  یف  ازکرم  اوأشنأ 
نآلا

______________________________

[ سیوس ]

لخدـم یف  سیوسلا  جـیلخل  یبرغلا  لامـشلا  یلع  هعقاو  همیظع  هنیدـم  یه  رـصم و  دالب  نم  هدـلب  یه  هریغ  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
هجرد و ضرع 29  یف  قرـشلا  یلا  هرهاقلا  نع  ارتمولیک  دعبت 135  مزلقلاب  یمـست  تناک  همیدق  هنیدم  لالطا  نم  برقلاب  لاتقلا ؟؟؟

هیمهأ تاذ  یه  هیردنکسالا و  هرهاقلاب و  هیدیدحلا  هکسلا  اهحلصت  .اقرش  هقیقد  هجرد و 35  لوط 32  الامش و  هیناث  هقیقد و 59   58
نم اقباس  تناک  امک  لزت  مل  ادیدج و  أشنأ  يذلا  اهاسرم  نسح  هعرتلا و  فرط  سیوسلا و  جیلخ  سأر  یلع  اهعوقول  همیظع 
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لینلا هایم  لوصو  هحلاملا و  اهتعرت  حتف  دعب  اهتکرح  تدادزا  دق  یـصقالا و  قرـشلا  دالب  عیمج  دنهلا و  رـصم و  نیب  هیراجتلا  ندـملا 
نفـسلا حالـصال  لحم  اهب  أشنأ  دـق  رثکأ و  وأ  همـسن  فلا  وحن 18  نـآلا  اوغلب  یتح  اهناکـس  تدادزا  هیلیعامـسالا و  هعرت  نم  اـهیلا 

وه اهجیلخ  يدـیدح و  طخ  اهاسرم  نیب  اهنیب و  نم  ثیدـحلا و  زرطلا  یلع  اهعراوش  تمظتنا  هلیمج و  هینبا  هدـع  اهب  دیـش  هریبکلا و 
اهتعرت .الیم و  وحن 20  هضرع  ـالیم و  وحن 180  هلوط  هجرد  یلا 30  الامش  هجرد 28  نم  دـتمی  رمحالا  رحبلا  نم  یلامـشلا  فرطلا 

ضعب یف  امدــق و  ءاملا 325  حطـس  دـنع  اهـضرع  لیم و  وحن 100  اـهلوط  رمحـالا  رحبلا  سیوسلا و  جـیلخب  طـسوتملا  رحبلا  لـصت 
لفـسأ اهتلمج  نم  همج  عفانم  دالبلا  مومع  هعرتلا  هذه  تحنم  دـق  امدـق و  اهقمع 26  امدق و  اهرعق 72  ضرع  امدـق و  نکامالا 195 

اهنع تببـست  نکل  اـهدالب  ترمع  اـهتاراجت و  تمن  اهتالـصاح و  ریدـصتل  باوبـالا  عسوأ  هببـسب  اـهل  حـتفنا  اـهناف  هرـصبلاک  قارعلا 
اهتطـساوب اهناف  دـنهلا  ابوروأ و  نیب  هیراجتلا  هلـصاوملا  هطقن  تناک  یتلا  بلح  هنیدـم  لثم  اـیروس  یقرـشک  يرخأ  دـالبل  تارارـضا 

ءادال فیرـشلا  زاجحلا  یلا  هجوتملا  يرـصملا  لمحملا  رمی  هنیدـملا  هذـهب  هیرجه و  هنـس 1283  تحتتفا  دق  کلذ و  مظعم  تدـقف 
رـصم و نم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  مهب  جرخ  نیح  لیئارـسا  ونب  هات  هیف  يذلا  هیتلا  يداو  دـجوی  ایـسآ  یف  اهنم  برقلاب  جـحلا و  هضیرف 

( ًاْنیَع َهَرْشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف   ) یلاعت هلوقب  هروکذملا  یسوم  نویعب  هروهشملا  نویعلا  دجوت  يداولا  اذه  نم  برقلاب 

امهیلی ام  ءایلا و  عم  نیسلا  باب 

هراشا

______________________________

[ مایس ]

یف 21 اهقحاول  عم  هعقاو  هینیصلا  دنهلا  هریزج  هبش  یف  کلامملا  مهأ  یه  رارحألا * هکلمم  يأ  ياهن  وأ  ياث  اهیلاهأ  ناسلب  اهمـسا  و 
هعبـس وحن  اهناکـس  و  عبرم ..  لیم  اهتحاسم 250000  یقرـشلا و  لوطلا  نم  تاـجرد  یلامـشلا و 106  ضرعلا  نم  قئاقد  و 4  هجرد 

یه نویقلم و  نوتیوال و  نوینیص و  نوینایس و  مه  هعبرأ و  سانجأ  نم  نییالم 
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نع اهلـصفی  يذلا  غنوکیم  رهن  اهراهنأ  رهـشأ  لوادجلا و  راهنالا و  هریثک  دالب  یه  نیـصلا و  رحب  اهمـساب و  جیلخ  ئطاش  یلع  هعقاو 
وه مایـس و  جـیلخ  یف  بصی  هیبونجلا و  نیـصلا  لاـبج  نم  ردـصی  وه  ماـنیم و  رهن  هنم  ربـکأ  نیـصلا و  رحب  یف  بصی  ماـنأ و  هکلمم 

دراب فاج  لصف  راح و  بطر  لصف  نالـصف  الا  اهب  سیل  ءاوتـسالا و  طخ  نم  اهبرقل  رحلا  دـیدش  اـهؤاوه  اـناضیف و  هعـس و  لـینلاک 
اهب رحلا  دشأ  اطاریق و  ایونس 60  اهرطم  لدعم  راطمالا و  هریثک  یه  لوالا و  نیرشت  یف  یناثلا  ئدتبی  رادآ و  طساوأ  نم  لوالا  ئدتبی 

يراوضلا اصوصخ  تاناویحلا  هریثک  یه  .درابلا و  لصفلا  یف  نع 56  لزنی  تیهنرهم و ال  نم  هجرد  یلا 97  هیفرحلا  غلبی  ناسین  رهش 
هدع یـشحولا و  ریزنخلا  ءاملا و  بلعث  بدلا و  دهفلا و  رمنلا و  سانـسنلا و  لعولا و  اهنم  مهدنع و  سدقملا  ضیبالا  لیفلا  اهرهـشأ 
اهب .لاروالا و  تایحلا و  عاونأ  حاسمتلا و  فحالـسلا و  اهتافاحز  نم  سواطلا و  اـهتاباغ  یف  دـجوی  داـبزلا و  طـق  دورقلا و  نم  عاونأ 
نم ریثک  خـینرزلا و  تیربکلا و  کنزلا و  نومتنالا و  کنتلا و  دـیدحلا و  صاـصرلا و  ساـحنلا و  بهذـلا و  اـهنم  نداـعملا  نم  ریثک 

رکسلا زرالا و  اهیلصاحم  نم  هباصخلا و  یف  هیهانتم  اهیضارأ  .اهب و  لمهم  کلذ  جارختسا  نا  الا  هریغ  توقایلاک و  همیرکلا  هراجحلا 
رجـش اـهتاباغ  یف  ریظنلا و  همیدـعلا  هکاوـفلا  تاورـضخلا و  نم  ریثـک  اـهب  غـبتلا و  نبلا و  مسمـسلا و  لـفلفلا و  نـطقلا و  راـهبلا و  و 

بناجألا و دـیب  اهتراجت  رثکأ  هیبطلا و  تاتابنلا  هیرطعلا و  باـشخالا  نم  ریثک  اـکرباتوجلا و  کـللا و  غمـص  سونبـالا و  نارزیخلا و 
مسمسلا و زرالا و  اهتارداص  مهحلاصم و  مهیضارأ و  همدخ  یف  مهل  نودبعتسم  نوقابلا  اهفارـشأ و  دیب  هیـضرألا  عئاطقلا  نبیتیـصلا و 

رخأتلا هیاغ  یف  اهتعانص  تاجوسنملا و  نویفالا و  هدرخلا و  اهتادراو  مهأ  نورقلا و  جاعلا و  رکسلا و  تاراهبلا و  دولجلا و  بشخلا و 
بـسح یه  یتلا  هینایـسلا  مهتغل  دادتمالا و  یف  مهدنع  هذخآ  هیدیدحلا  قرطلا  .رکذی و  یـش ء  همهملا  عئانـصلا  نم  مهدـنع  سیل  و 

ظاـفلالا یناـعم  فلتخت  هریثک  تاـجهل  تاذ  یه  هلع و  فرح  احیحـص و 20  افرح  یه 44  همیدـقلا و  هیدوبکلا  نم  هذوخأـم  نظلا 
رعـشلا و یف  اـهرثکأ  تاـفارخ و  اـهمظعم  هلیلق و  مـهبتک  رخأ و  فورح  ضعب  ءاـثلا و  يازلا و  مـیجلا و  نـم  هیلاـخ  یه  اـهفالتخاب و 

اهب دئاسلا  نیدلا  هیدنهلا و  بتکلا  نم  ذوخأم  اهرثکأ  تایاورلا و  لبیختلا و 
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اهیلع ءارمح  هیار  یـسایسلا  مهملع  اولعج  اذل  انحوی و  مهلإ  حورل  رقم  هدسج  نا  نیدـقتعم  ضیبالا  لیفلا  نوسدـقی  مه  هیذوبلا و  وه 
نم زفـصالا و  سنجلا  نم  عرف  ینیـص و  لصأ  نم  مه  .نیملـسملا و  نم  نویلم  فصن  نم  رثکأ  مهنیب  دـجوی  ضیبالا و  لـیفلا  هروص 

علولا دـیدش و  مه  نانـسالا و  دوس  ءافـشلا  رمح  ءاوفـالا  ریبک و  تاـنجولا  وزراـب  فونـالا  سطف  مه  هدـالبلا و  لـسکلا و  مهقـالخأ 
یعانصلا یعارزلا و  مدقتلا  مهدقفل  رقفلا  هیاغ  یف  هکلمملا  هذه  لهأ  .مهرابک و  مهراغـص و  مهؤاسن  مهروکذ و  رهاوجلاب  یلحنلاب 

لقأ اهتقفن  تاهینجلا و  نم  نینویلم  وحن  اهلخد  غلبی  نییوابوروالا و  هطـساوب  مدقتلا  یف  هذـخآ  اهتیلام  مهدالب و  یف  هرخـسلا  ماود  و 
وحن 3 يرحبلا  اهـشیج  ددع  .هلیلق و  هیرحب  نفـس  اهدـنع  رکذـت و  هیراجت  نفـس  اهدـنع  سیل  .نویدـلا و  نم  هیلاخ  یه  کلذ و  نم 

فلأ یلا 80  هلاصیا  اهنکمی  هیزیلکنالا و  هحلـسالاب  يدـنج  فلأ  ملـسلا 15  یف  يربلا  اهـشیج  .نییوابوروالا و  نم  مهطابـض  فالآ 
همدخ مزلی  نیرشعلا  دحاولا و  علب  یتم  هیرکسعلا و  تانیرمتلاب  مزلی  هنس  رشع  هینامثلا  مهدنع  صخـشلا  غلب  یتم  برحلا و  یف  لتاقم 

عیمجل بوبحم  لاصخلا  نسح  وه  لوالا و  نروکنل  الوشت  کلملا  اهکلم  .فیدرلا و  یف  تاونـس  ثالث  روهـش و  هعبرأ  هدم  شیجلا 
.ضیبألا لیفلا  بحاص  هباقلأ  نم  یلاهالا و 

نمتت یتلا ال  رهاوجلاب  هنآلم  هترجح  نا  یتح  همیرکلا  راجحالا  تارهوجملا و  یف  كولملا  ینغأ  نم  وه  سدـقملا و  سؤرلا  دیـس  و 
.هصوصخم و هحلـسأ  صاـخ و  ساـبلب  هأرما  وحن 500  نم  فـلؤم  اـهب  صاـخ  ءاـسنلا  نم  سرح  اـهل  یـصوصخ و  طـالب  هکلملل  و 

اـسنرف يدـعت  نم  هلقتـسم  قبت  مل  اهالول  ثیح  اریتلکنال  ددوتلا  اهتـسایس  .هوجولا و  بلغأ  نم  هیوروش  هقلطم و  هیدادبتـسا  اهتموکح 
نیریبک نیمـسق  یلا  مسقنت  یه  .لکاشملا و  اههجو  یف  میقت  امئاد  یه  عبرم و  لیم  فلأ  هئام  وحن  اهیـضارأ  نم  تذـخأ  دـق  اهیلع و 

یه كوکناب و  هنیدـم  اهندـم  رهـشأ  صوصخم و  سلجم  اـهنم  لـک  مکحی  هعطاـقم  یلا 41  مسقنی  اـهعومجم  یبوـنج و  یلاـمش و 
اهتلخد هبیرق  هدم  نم  نیینیـصلا و  نم  مهفـصن  همـسن  فلأ  وحن 600  اهناکـس  ددـع  ماـنیم و  رهن  یلع  هعقاو  یه  هکلمملا و  همـصاع 
دق لوهجم و  میدقلا  اهخیرات  .سرادم و  هدع  اهب  ینب  یئابرهکلا و  رونلاب  ترون  اهعراوش و  اهتینبأ و  تمظتنا  هثیدحلا و  هیندملا 
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تعجر مث  اینامرب  هکلمم  اهیلع  تلوتـسا  هنـس 970  یف  هیراجت و  هدهاعم  اهعم  اودـقع  هیرجه و  هنس 917  نییلاغتروبلا  حاوس  اهلصو 
یهتنا فالخ  اسنرف  نیب  اهنیب و  عقو  مث  ابوروأ  یلا  اهءارفـس  تثعب  اسنرف و  اریتلکنا و  عم  هیراجت  هدهاعم  تدقع  مث  ایناث  اهلالقتـسال 

مدقت امک  اهکالمأ  نم  اریبک  امسق  اسنرف  عاطتقاب 

______________________________

[ ایریبیس ]

زاغوب ابونج  اقرـش و  دمجنملا و  سونایقوالا  الامـش  اهدحی  .ایـسآ  یلامـش  یف  برغلا  یلا  قرـشلا  نم  هدتمم  ایـسور  یف  هعـساو  دالب 
نیب 41 هعقاو  یه  ابوروأ و  هیسور  ابرغ  ایسآ و  طساوأ  یف  هیـسور  تایالو  ضعب  نیـصلا و  ابونج  نابایلا و  رحب  نیریب و  رحب  نیریب و 
اهلوط 3600 یقرشلا و  لوطلا  نم  هجرد  هقیقد و 190  هجرد و 30  یلامشلا و 59  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 50  هقیقد و 77  و 30 

اهلابج مهأ  لابجلا  هریثک  یه  .تانویلم و  عبرأ  وحن  اهناکـس  ددـع  و  اعبرم ..  الیم  اهتحاسم 4826329  و  لیم : اهضرع 2000  لیم و 
.مدق فالآ  هرشع  وحن  غلبی  اهممق  یلعا  بونجلا  نم  نیصلا  نیب  اهنیب و  هلصافلا 

هقطنملا یلا  هلدـتعملا  هقطنملا  نم  يرجی  اهرثکا  ملاـعلا و  رهنا  ربکا  نم  دودـعم  وه  یبوا و  رهن  رومآ و  رهن  اـهمهأ  هریثک  اـهراهنا  و 
صاصرلا و دـیدحلا و  ساحنلا و  نیتالبلا و  بهذـلا و  هضفلا و  اهنم  نداعملا  نم  ریثک  اهب  .لاکیب و  هریحب  اهتاریحب  رهـشأ  .هدرابلا و 

فـالتخاب فلتخم  اهـسقط  .همیرکلا و  راـجحالا  نم  اـهریغ  ساـملا و  ریفربلا و  توقاـیلا و  درمزلا و  خـینرزلا و  نومتنـالا و  اـیتوتلا و 
رهف نم  نع 31  اهدرب  لقی  ـال  رحبلا  نع  امدـق  هعفترملا 1240  ضرعلا  نم  هـجرد  یف 52  هعقاولا  کستکرا  یفف  اـهتنکمأ  اـهتنمزا و 
یف رحبلا  دمج  فیرخلا  فصتنا  اذا  اهبراغم و  نم  دربا  اهقراشم  نیلماک و  نیرهش  قبیزلا  دمجی  ءاتشلا و  یف  رفـصلا  تحت  تیهن ؟؟؟
رسع رفصلا و  تحت  هجرد  یلا 60  قبیزلا  نازیم  طبه  ضرالا و  هجو  دیلجلا  یـشغ  لوطلا و  نم  هجرد  ضرعلا و 160  نم  هجرد   68

هفاصفـصلا و ربونـصلا و  اهراجـشأ  نم  رفق و  عقلب  اهلامـش  تاباغلا و  نم  ریثک  اهاشغت  ماـجآ  ایریبیـس  بونج  .ساـنلا و  یلع  سفنتلا 
نم عون  فلا  اهیف  دـع  ابوروأ  ضاـیر  نم  هضور  ریـصت  رهزت و  اـهتاتابن و  عرـست  اهیـضارأ  نم  دـیلجلا  باذ  یتم  زرـالا و  رادردـلا و 

غبتلا و بنقلا و  هرذـلا و  ریعـشلا و  هطنحلا و  اـهتاعورزم  نم  هیبونجلا و  ههجلا  یف  رهنـالا  فافـض  هعارزلل  اهیـضارأ  نسحأ  تاـبنلا و 
راضخلا عاونا 
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درقلا مقاقلا و  رومـسلا و  بلعثلا و  لمنلا و  يربلا و  منغلا  لیالا و  يربلا و  ریزنخلا  بئذلا و  دهفلا و  ضیبالا و  بدلا  اهتاناویح  نم  و 
اهب دجوی  تابرعلا و  رج  یف  اهنومدختسی  مه  بائذلا و  نم  هبیرق  اهبالک  لمجلا و  اهصخأ  یطـسولا و  تاناویح  رثکا  باجنـسلا و  و 
یف ریثک  كامسالا  عاونا  جاجدلا و  طبلا و  زوالا و  اهرویط  رهشأ  ضیبلا و  وأ  بهـشلا  اهلویخ  رهـشا  هیلالا و  ضیرعلا  منغلا  نم  ریثک 

مهلاغـشأ نیدـعبملا  نیمرجملا  نم  هفلؤم  فولأ  همیدـقلا و  رـصعالا  یف  اهتلزن  هریثک  هیـسور  لـئابق  اهناکـس  و  اـهراهنا ..  اـهراحب و 
قوملقلا و هریکـشابلا و  زیغرفلا و  هکایتسالا و  هدیوماسلاک و  ادـج  هریثک  عاونا  یلا  نوعونتم  نوینطولا  عرزلا و  نداعملا و  جارختـسا 

نم ریثک  مهنیب  دـجوی  نیینثولا و  نیـشحوتملا  جـمهلا  نم  مهرثکأ  وأ  مهلک  کلذ و  ریغ  هتوقایلا و  هکاـیروکلا و  زوغنتلا و  لوغملا و 
هیلخادلا اهتراجت  لماعملا و  نم  ریثک  اهب  همدقتمف و  اهتعانـص  اما  مالـسالا ..  نم  افلا  وحن 70  دجوی  دوهیلا و  نم  لیلق  نییحیـسملا و 
اهتراجتل ددـقملا و  کمـسلا  دولجلا و  محـشلا و  نوباـصلا و  حـلملا و  ياـشلا و  ءارفلا و  دولجلا و  اـهتارداص  نم  جاورلا و  هیاـغ  یف 

ایروشنم طخ  دم  دعب  اصوصخ  نیصلا  عم  همهم  هقالع 

______________________________

[ نالیس ]

هلودـلل هعباـت  يدـنهلا  سوناـیقوالا  یف  هریزج  یه * هریغ  لاـق  لـصألا و  یف  اـهرکذ  الاغنـس  نیینطوـلا  دـنع  اهمـسا  بیدنرــس و  وأ 
تاجرد و سمخ  نیب  یه  رعنم و  زاغوب  کلب و  جـیلخب  اهنع  هلوصفم  اهنم  الیم  دعب 60  یلع  ناتـسدنه  یبونج  یلا  هعقاو  هیزیلکنالا 

یقرشلا لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 55  هقیقد و 81  هجرد و 52  نیب 79  یلامشلا و  ضرعلا  نم  هقیقد  تاجرد و 51  عست  هقیقد و   55
نآفرم اهب  و  اعبرم ..  ـالیم  اهتحاسم 25364  و  ـالیم ..  وحن 140  اهـضرع  الیم و  بونجلا 266  یلا  لامشلا  نم  اهلوط  لکـشلا  هیـضیب 

عافترالا یف  هیهانتم  ممق  اهب  اهنم  یبونجلا  مسقلا  فصتنم  یف  اـهلابج  مهأ  .هیراـجتلا و  نفـسلا  نم  ریثک  اـهئانیم  یف  وسری  نادـیج و 
وه مالسلا و  هیلع  مدآ  طبهم  هنا  اهیلاهأ  وملـسم  دقتعی  امدق  هتمق 7420  عافترا  ون و  لبج  اهلابج  نم  امدـق و  وحن 8280  اهضعب  غلبی 

عفانم نع  هرابع  اهتاریحب  لیم و  وحن 200  هلوط  اغنغ  یلفاهم  رهن  اهمهأ  هریغـصلا  راهنالا  نم  ریثک  اهب  .اضیأ و  نییذوبلا  دنع  سدـقم 
روخـصلا نم  ریثک  دوسالا و  رجحلا  نم  ریثک  اهب  دـجوی  هیلمر و  اهتبرت  مظعم  و  نومدـقالا : اهرفتحا  هعنطـصم  تاریحب  اـهب  هعـستم و 

نم اهب  هیناوصلا و 
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رهلا نیع  نامرهبلا و  قرزالا و  رمحالا و  توقایلا  همیرکلا  اهراجحأ  نم  کنتلا و  قبئزلا و  زینغنملا و  صاصرلا و  دـیدحلا و  نداعملا 
اهیلع قلطأ  اذـل  هراحلا و  هقطنملا  تاتابن  عیمج  اهب  .رمنلا و  ادـع  ام  يدـنهلا  رطقلا  یف  شیعت  یتلا  تاـناویحلا  عیمج  اـهب  اـهریغ و  و 

کلذـل 382 هحلاصلا  ریخلا  عاونالا  نم  اهب  اـعون و  نفـسلا 33  تویبلا و  ءانبل  هحلاصلا  هدـیجلا  باشخألا  نم  اهب  تاـبنلا و  سودرف 
مهتویب فوقس  هقرو  نم  اکابش و  الابح و  هفایلأ  نم  نوعنصی  هءام و  نوبرشی  هتیزب و  نومدتأی  يذلا  دنهلا  زوج  اهراجـشأ  نم  اعون و 

اهب نایدالا  رثکأ  دونه و  نویوابوروأ و  هرابالم و  ههادـف و  نویـسلاغنس و  برع و  فانـصأ  هدـع  اهناکـس  و  ائیـش ..  هنم  نورداغی  الف 
نییحیـسملا و نم  ریثک  اـهب  همـسن و  فلأ  وحن 200  مالـسالا  نم  اـهب  نینویلم و  وحن  هب  نینیدـتملا  ددـع  غلبی  يذوبلا و  وـه  اراـشتنا 

اهلیـصاحم نم  ادج و  دـیج  اهؤاوه  هباصخلا و  هیاغب  اهعرز  هدوجلا و  هیاغب  اهتبرت  .نییالم و  هثالث  وحن  عیمجلا  ددـع  نییوابوروالا و 
هعارز اریخأ  اهب  ترـشتنا  هدوجوملا و  عاونالا  لضفأ  نم  اهتفرق  هیلیخنلا و  هلیـصفلا  نم  اهریغ  هتیز و  دـنهلا و  زوج  تاراهبلا و  عاونأ 

هذه یف  همهم و  هیراجت  هنیدم  یه  همـسن و  فلأ  وحن 150  ناکسلا  نم  اهب  هریزجلا و  همصاع  یه  وبمولوک و  اهندم  رهـشأ  ياشلا و 
مهدرط مث  هلیوط  هدم  اهب  اوثبل  كولم و  هدع  اهب  ناک  هنس 911 و  نویلاغتروبلا  اهلخد  دق  هبیجعلا و  همیدقلا  راثآلا  نم  ریثک  هریزجلا 

زیلکنالا اهیلع  یلوتسا  هیرجه  هنس 1210  یف  مث  اهنم  نویدنلوهلا 

______________________________

[ بیلیس ]

برغلا نم  اهدحی  رـسک  ام  زاغوب  امهنیب  ونیروب  هریزج  قرـش  یف  هعقاو  هدـنلوهلا  هیالو  تحت  یـسالملا  لیبخرالا  رزج  نم  هریزج  * 
هجرد نیب  یه  ءاوتسالا و  طخ  اهب  رمی  بیلیس  رحب  لامشلا  نم  اتنب و  رحب  قرـشلا  نم  سرولف و  رحب  بونجلا  نم  روکذملا و  زاغوبلا 

 .. یقرـشلا لوطلا  نم  هجرد  و 125  نیب 919  یبوـنجلا و  ضرعلا  نم  هـقیقد  تاـجرد و 30  یلامـشلا و 5  ضرعلا  نم  هـقیقد  و 50 
نیکاربلا و نم  ریثک  اهب  هیلبج و  اهیـضارأ  رثکأ  کلذ و  نم  لقأ  لـیق  نییـالم و  هثـالث  نم  وحن  اهناکـس  و  لـیم ..  فلأ  اهتحاسم 70 
نیمثلا و بشخلاب  هرماعلا  تاباغلاب  وسکم  اهمظعم  هراحلا و  هقطنملا  تاتابن  عیمج  اهب  تبنی  هباصخلا  هیاغ  یف  اهتبرت  هراحلا و  عیبانیلا 

ریثک زرالا و  نبلا و  تاراهبلا و  عاونأ  اهتاعورزم  نم 
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اهب الیم و  هلوط 53  نازش  رهن  اهمهأ  هریثک  اهراهنأ  کنتلا و  ساحنلا و  دیدحلا و  بهذلا و  نداعملا  نم  اهب  .رـضخلا و  رامثالا و  نم 
اهب و هصاخ  اعون  اهنم 80  اعون  وحن 128  رویطلا  نم  اهب  اهریغ و  یف  هدوجوم  ریغ  عاونأ  هدـع  تاناویحلا  نم  اهب  .ناتلیمج و  ناتریحب 
هراجتلا و هراحبلا و  یف  مهتراهم  مهتسامحب و  اورهتـشا  دق  ناکـسلا و  رثکأ  مه  نویغوبلا و  اهلهأ  مهأ  یـسالملا و  سنجلا  نم  اهلهأ 

اهدالب رهشأ  رسک و  ام  اهتمصاع  هلسرتسملا و  روعشلا  دوس  تانجولا  زراب و  نوللا  رمس  تاماقلا  راصق  مه  ءاکذ و  قدص و  لهأ  مه 
نویدنلوهلا مهنم  اهذخأ  مث  نییلاغتروبلل  اقباس  تناک  سفن  وحن 4000  اهناکس  ودانیم 

______________________________

[ ساویس ]

شعرم بونجلا  نم  رکب و  راید  مور و  ضرأ  نوزبرط و  قرشلا  نم  نوزبرط و  لامشلا  نم  اهدحی  يرغصلا  ایسآ  یف  هینامثع  هیالو  * 
اهلوهس هیلبج و  اهیضارأ  نویلم و  نم  رثکأ  اهسوفن  ددع  عبرم و  لیم  اهتحاسم 32300  ینومطسق  هرقنأ و  برغلا  نم  هینوق و  هنطاو و 

نم .تارفلا و  رهن  یف  بصت  یتلا  رهنالا  نم  امهریغ  قمریا و  لیشی  رهن  قمریا و  لزق  رهن  اهقرتخی  تاباغلا و  هریثک  یه  ادج و  هبـصخ 
عبتلا و ریرحلا و  لسعلا و  بوبحلا و  عاونأ  اهتالـصاح  مهأ  حـلملا و  ماـخرلا و  رمرملا و  صاـصرلا و  ساـحنلا و  دـیدحلا و  اـهنداعم 

تاذ هدلب  یه  هیحان و  ءاضق و 26  تایفرـصتم و 26  عبرأ  یه  هیـشاملا و  نم  ریثک  اهب  نطقلا و  راـمثالا و  عاونأ  فوصلا و  بنعلا و 
هجرد و 20 یف 39  یه  یقرشلا و  اهبونج  یقرش  یلا  هناتـسالا  نع  الیم  دعبت 440  هبـصخ  عرازم  ءانغ و  قئادحب  هطاحم  هریثک  عیبانی 

هلیمج عماوج  هدع  نامیدق و  نانصح  اهیف  همسن  فلأ  وحن 40  اهناکس  یقرشلا و  لوطلا  نم  هجرد  یلامشلا و 37  ضرعلا  نم  هقیقد 
ایساما اهندم  رهشأ  دوسالا و  رحبلا  نم  اهیلا  لوصولا  لهسی  همهم  اهتراجت  هعستم و  اهعراوش  قئادحلاب و  هللختم  اهتویب  و 

[ طویسأ وأ  طویس  ]

لینلا هفـض  نم  هبرقم  یلع  هعقاو  اهمـساب  هفورعملا  هیریدملا  هدعاق  یه  رـصم  دیعـص  یف  هنیدم  یه  هریغ  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ  * 
هحاسم یقرـشلا ..  لوطلا  نم  هقیقد  هجرد و 14  یلامـشلا و 31  ضرعلا  نم  هقیقد  هجرد و 11  یف 27  هرهاقلا  یبونج  یلا  يرـسیلا 

هیدیدحلا ککسلا  لصتت  اهنم  الیم و  اهلوط 230  هیدیدح  هکس  هرهاقلاب  اهلصی  همسن  اهیلاهأ 757031  ددع  انادف و  هیریدملا 425 
هنم دیعصلا و  رخآ  یلا 
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اهب یطویـسلا و  نیدـلا  لالج  عماج  يرمعلاب و  فورعملا  ریبکلا  عماجلا  اهنم  عماوجلا  هلیمجلا و  هینبـالا  نم  ریثک  اـهب  نادوسلا و  یلا 
عون ناتکلا و  هلینلا و  بوبحلا و  عاونأ  نطقلا و  نویفالا و  اهتارداص  نم  همیظع و  هراجت  تاذ  یه  هبلطلا و  نم  ریثک  سرادـم و  هدـع 

ادج هجهب  قیرط  اهیلا  لینلا  نم  تاجوسنملا و  ضعب  سونبالا و  لیفلا و  نس  هیفزخلا و  یناوالا  ناخدلا و  رجح  ضیبالا و  رمرملا  نم 
همسن فلأ  وحن 50  هنیدملا  ناکس  ددع  همیدقلا و  راثآلا  نم  ریثک  اهلابجب  لخنلا و  طایغ  نیب 

امهیلی ام  فلالا و  عم  نیشلا  باب 

هراشا

______________________________

[ ذحاش ]

یناذمهلا مداق  نب  هّللا  دبع  نب  قیذح  نب  ثراحلا  یمس  هب  ینادمهلا و  لاق  نادمه  راید  یف  عضوم  همجعملا  لاذلا  هلمهملا و  ءاحلاب 
اذحاش

[ هبطاش ]

اینابسأ هغلب  نآلا  اهمسا  یهتنا و  هیرجه  هنـس 645  ناضمر  یف  اهنع  اهلهأ  اولجا  هبطاش و  جنرفالا  ذـخأ  هریغ  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
یف لازی  کلذ و ال  ریغ  فوصلا و  نطقلا و  جسنل  لماعم  هدع  اهب  همـسن و  فلأ  وحن 20  اهیلاهأ  ددع  غلبی  هبطاش و  فیحصت  افیتاج 
وبأ همالعلا  ماـمالا  اـهیلا  بسنی  نمم  لـیمجلا و  یبرعلا  زرطلا  یلع  برعلا  راـثآ  نم  ریثک  یـش ء  هیناـمورلا و  راـثآلا  ضعب  اـهیحاوض 

هیسنلب و یلا  لقتنا  مث  اهنقتا  هبطاشب و  تآارقلا  أرق  نیریهشلا  ءالـضفلا  دحأ  ریرـضلا  ظفاحلا  هیقفلا  يرقملا  یبطاشلا  ینیعرلا  مساقلا 
یحاونلا و عیمج  نم  دصق  قافآلا و  یف  عاذ  اهب و  هتیص  اهب  رهتشا  هرهاقلا و  نطوتـسا  هیرجه و  هنس 572  رصم  لخد  مث  اضیأ  اهب  أرق 

مولعلا یف  ردصلا  عساو  هیبرعلاب  اریـصب  مسرلا  تآارقلا و  یف  ریظنلا  میدع  نونفلا  ریثک  ظفحلا  يوق  هناطفلا  ریثک  ءاکذلا  دـیدش  ناک 
هبیجع و زومر  یلع  هلمتشم  یه  نامزلا و  اذه  ءارق  هدمع  یه  ینامالا و  زرح  یف  عدبأ  هنا  ناکلخ  نبا  لاق  هعانقلا و  دهزلاب و  افـصتم 

کلام أطوم  ملـسم و  يراخبلا و  احیحـص  هیلع  ئرق  اذا  ثیدـحلا  یف  اعراب  ناک  لاـق و  اهبولـسا  یلا  قبـس  هنظأ  اـم  هبیرغ و  تاراـشا 
نم خسنلا  ححصی 
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لوقب اصلخم  دصقملا  نسح  ایؤرلا  ریبعتب  اریصب  هغللا  وحنلا و  ملع  یف  ادرف  ناک  اهیلا و  جاتحملا  عضاوملا  یلع  تکنلا  یلمی  هظفح و 
مولعلا نم  ریعب  رقو  ظفحی  هنا  رـصمل  هلوخد  دـنع  لوقی  ناک  راـقولا و  هنیکـسلا و  هیلع  هئیهلا  نسح  مـالکلا  لوضفل  اـبنتجم  لـعفی  و 

رازی اهب  هربق  هنس 590 و  هرهاقلاب  یفوت 

______________________________

[ دابآ هاش  ]

اهتحاسم .اسانمرکلا  رهن  ابرغ  نوسلا و  رهن  ابونج  اقرـش و  کنکلا و  رهن  الامـش  اهدـحی  لاغنب  هیالو  یف  هیناطیربلا  دـنهلا  یف  هعطاـقم 
زرالا و اـهتاعورزم  مهأ  هباـصخلا و  یف  هیاـغ  یه  مهریغ و  نم  لـیلق  دونهلا و  نم  نویلم  وحن  اهناکـس  ددـع  و  اـعبرم ..  ـالیم   4087

امهریغ نویفالا و 

[ روب هاش  ]

نیتس هفاسم  یقرشلا  بونجلا  یلا  يرجی  هسوس  لالطا  یلامـش  نم  لایمأ  دعب 10  یلع  هعبنم  ناتـسزوخ  هیالو  یف  سراف  دالب  یف  رهن 
نوراک رهنب  یقتلی  مث  الیم 

امهیلی ام  ءابلا و  عم  نیشلا  باب 

[ نیبش ]

هیریدـم زکرم  یه  نیبش و  رحبل  یبرغلا  ئطاـشلا  یلع  هعقاو  هعـساو  هدـلب  یه  موکلا و  نیبـش  امهادـحإ  رـصمب  نیتدـلب  یلع  ملع  وه 
همکحم و هینبا  هرماع و  قاوسأ  ایاوز و  عماوج و  هدـع  اهب  هیدـیدحلا  قرطلا  اهب  لصتت  سفن و  فلأ  وحن 25  اهیلاهأ  ددع  هیفوتملا .. 

نیبش هیناثلا  .راجت و  عئانـص و  بابرأ  نوملـسم و  اهیلاهأ  رثکأ  نئانجلا و  قئادـحلا و  نم  ریثک  اهیحاوضب  سرادـم و  بتاـکم و  هدـع 
بهذ يدوهیلا  لتاهل  لاقی  لالطا  ضعب  هروکذـملا  هیرقلا  نم  لیم  وحن  هفاسم  یلع  هریغـص و  هدـلب  یه  هیبویلقلا و  هیریدـمب  رطانقلا 

هدع اهب  دوهیلا  لظ  یتلا  سمخلا  ندملا  تناک  ههجلا  کلت  یف  نهاکلا و  ساینوأ  اهانب  یتلا  هنیدـملا  راثآ  اهنا  یلا  نیخرؤملا  ضعب 
نورق
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امهیلی ام  ءاحلا و  عم  نیشلا  باب 

هراشا

______________________________

[ میمحش ]

نوملسم مهلک  همـسن  وحن 3000  اـهیلاهأ  ددـع  ادیـص  نم  فصن  نیتعاـس و  هفاـسم  یلع  نوشلا  ءاـضق  یف  ناـنبل  یبونج  یف  هدـلب  .. 
همیدق راثآ  ایاقب  اهنم  برقلاب  رصاعم و  هدع  اهب  نوتیزلا و  مهتاسورغم  رثکأ  رعشلا و  جسن  مهتعانص 

امهیلی ام  ءارلا و  عم  نیشلا  باب 

[ ناورش ]

نم رزخلا و  رحب  قرشلا  نم  ناتسغاد و  لامشلا  نم  اهدحی  فاق  هوق  هعطاقم  ماسقأ  نم  دالب  یه  یناتـسبلا * لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
سرف نم  همسن  اهناکس 120000  ددع  قرشلا ..  یلا  برغلا  نمرکلا  رهن  اهقشی  ناتـسجرک  برغلا  نم  ناجیبرذا و  نالیج و  بونجلا 

هسدقم و سرفلا  دنع  یه  وکاب و  اهتبصق  رمخلا و  کمـسلا و  طفنلا و  نویفالا و  نارفعزلا و  یف  اهتراجت  دوهی  نمارأ و  نامکرت و  و 
مهل تعجرأ  مث  سرفلا  نم  ربکالا  سرطب  اهحتتفا  کیلامملا  يرارسلا و  مهنم  ذختی  ناک  دق  لامجلاب و  نوریهش  هعطاقملا  هذه  لهأ 

نآلا یلا  مهل  هیقاب  تلاز  هیناث و ال  هرم  اضیأ  اهذخأ  مث 

[ شیرش ]

ددع سداق ..  هنیدم  نم  یقرشلا  لامشلا  یلا  الیم  یلع 13  اینابساب  سلدنالا  یف  هنیدم  یه  اضیأ * یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
هیمومع و هینبا  هدـع  اهب  نسح  ءانب  تاذ  اـهتویب  هطلبم و  هفیظن  همظتنم  هعـستم  بیـصخ  لهـس  یف  هعقاو  یه  اـفلأ و  وحن 60  اهناکس 

اهب اینابسأ و  عالق  نصحأ  نم  راوسالاب  هطاحم  یه  هیبرعلا و  هعلقلا  همیدقلا  اهتینبا  نم  سرادم و  هدع  تایافشتسم و  سمخ  هبتکم و 
هجئار اهتراجت  لماعم و  هدع 
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امهیلی ام  ءاطلا و  عم  نیشلا  باب 

هراشا

______________________________

[ برعلا طش  ]

هارجم لوط  هیرحبلا  نفـسلا  هرخمت  اریبک  ارهن  نافلؤیف  هنرقلا  هدلب  دنع  قارعلا  لفـساب  امهئاقتلا  دعب  تارفلا  هلجد و  يرهنل  مسا  وه  * 
هرماع هیتفـض  یلع  دالبلا  اـبرغ و  هقیقد  هـجرد و 30  لوـط 48  الامـش و  هجرد  ضرع 30  یف  مجعلا  جـیلخ  یف  بـصی  ـالیم و   120

لـصافلا دحلا  وافلا  یلا  هیلیفلا  نم  نوکیف  مجعلا  کلم  یف  یه  هیقرـش  یلا  هعقاولا  دالبلا  هرخآ و  یلا  طشلا  لوأ  نم  لیخنلا  اهفنتکی 
هرصبلا هیالو  مکح  یف  هلخاد  هیلعلا  هلودلا  مکح  یف  هعقاولا  دالبلا  عیمج  مجعلا و  ایکرت و  نیب 

امهیلی ام  نیغلا و  عم  نیشلا  باب 

( رغشلا )

هلبج و هیقذاللا و  یلا  هکولسم  امهنیب  قیرطلا  یـصاعلا و  ئطاش  یلع  هیکاطنا  راوج  یف  هعلق  یه * یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
اونـصحت جنرفالا و  برهف  تاهجلا  کلت  حتف  دعب  یبویالا  نیدـلا  حالـص  اهیلا  فحز  .ساکب  اهل  لاقی  يرخأ  هعلق  اهلباقی  نویهص و 

ناتیحان هیرق و  وحن 100  هیف  بلح  هیالوب  ءاضق  رغشلا  رسج  و  نصحلا * هومسف  اهیلع  تاقینجنملا  بصن  اهرصاحف و  رغـشلا  هعلق  یف 
قیضملا يودرالا و  امه 

امهیلی ام  میملا و  عم  نیشلا  باب 

( المش )

وحن 30 اهناکس  ددع  و  اقرـش ..  لوط 27  الامـش و  هجرد  ضرع 43  یف  ایراغلب  هراما  یف  هنیصح  هنیدم  ینمـش * كارتالا  اهیمـسی  و 
جارباب هنصحم  قدانخ  راوسأ و  اهل  هینیطنطسقلا  خالفلا و  نیب  قیرطلا  یف  ناقلبلا  لبج  حفس  یلع  قیضم  یف  هعقاو  یه  همـسن و  فلأ 

عماوج هدع  اهب  یلفس  ایلع و  یلا  اهمسقیف  رهن  اهقرتخی  هعینم  تاماکحتسا  و 
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راغلبلا هرامال  نیلرب  هدهاعم  یف  تیطعأ  مث  هریخالا  سورلا  برح  یف  تذخأ  هیرکسع  تانکت  و 

______________________________

( رّمش )

رمـش لصوملا و  یحاون  یف  مهخویـش  رقم  قارعلا و  یلاعأ  یف  مهلزانم  ءابرجلا و  رمـش  نانطب  یه  هیداـبلا و  برع  نم  هریبک  هلیبق  * 
دیشرلا نبا  مهخیش  ناک  نیذلا  مه  اهتیداب و  دجن و  ضرأ  یف  مهلزانم  ءاقوط و 

امهیلی ام  نونلا و  عم  نیشلا  باب 

( يدنش )

هفاسم یلع  اقرش  هقیقد  هجرد و 15  الامش و 33  هقیقد  هجرد و 38  ضرع 16  یف  هعقاو  هیقرشلا  لینلا  هفـض  یلع  هبونلا  یف  هنیدم  * 
قوس نآلا  اهب  ماقی  اریثک  اهتطح  اهتهوش و  بورحلا و  اهتکهتناف  امیدـق  نأش  اهل  ناـک  موطرخلا  یف  لـینلا  یعرف  یقتلم  نع  ـالیم   90

فورعملا انـسلا  عاوـنأ  نسحأ  اـهراوجب  هینطقلا و  تاـجوسنملا  فزخلا و  حـلملا و  بوـبحلا و  هیـشاملا و  هیف  عاـبت  عوبـسأ  لـک  یف 
کلم هل  لاقی  کلم  اهب  ناک  اهیف و  لح  نادوسلا  دالب  اشاب  یلع  دمحم  حتف  امل  نییلعجلا و  كولمل  ارقم  امیدق  تناک  یکمانـسلاب و 
تلخد مث  هدلبلا  قرحأ  يرـصملا و  هشیجب  رادرتفدلا  یتأف  هیف  ام  هیف و  نمب  قرتحاف  اشابلا  هب  ناک  يدـلا  تیبلا  یف  رانلا  سدـق  رمتلا 

اهؤانب ددج  هیرصملا و  هموکحلا  هزایح  یف 

امهیلی ام  واولا و  عم  نیشلا  باب 

( هنشوش )

سدام و ضرأ  الامش  اهدحی  هلجد  سورغز و  لابج  نیب  هعقاو  لوهس  اهرثکأ  لابجلا و  هریثک  سراف  دالب  یف  هعـستم  همیدق  هیالو  * 
نویـسکالا و نویـسیکلا و  نویـسوسلا و  نوییملالا و  مه  نومدقالا  اهناکـس  ناتـسزوخ ..  هیالوب  نآلا  فرعت  یمجعلا و  جیلخلا  ابونج 

مهریغ
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امهیلی ام  ءایلا و  عم  نیشلا  باب 

هراشا

______________________________

( وغاکیش )

دعبت 715 وغاکیش  رهن  بصم  یلع  یبرغلا  نافیشیم  هریحب  یلع  هعقاو  هیکریمالا  هدحتملا  تایالولا  نم  ونیلیا  هیالو  یف  هریبک  هنیدم  * 
مهتدلب و ماظتنا  یف  مهعـسو  لک  اولذب  طاشن  دج و  لهأ  اهلهأ  دیج و  یحـص  اهؤاوه  نینویلم  وحن  اهیلاهأ  ددـع  كرویوین  نع  الیم 
اماع ال نیتس  وحن  نم  مهتدـلب  تناـک  دـق  رهنلا و  يرجم  اوریغ  تاـضفخنملا و  اورمط  تاعقنتـسملا و  عیمج  اـهنم  اوعفر  اهنیـسحت و 

اهیف ناف  فارطالا  عیمج  نم  اهب  هلـصتم  هیدیدحلا  قرطلا  ماظتنالا و  لامک  تزاح  تمت و  تنوکت و  هعرـس  لکب  دالبلا و  نیب  رکذـت 
عجرملا یه  تناک  اذـل  دـسجلا و  یف  قورعلا  بعـشتک  هیکرمالا  راطقالا  رئاس  یلا  لـیم  فلأ  اهنم 75  بعـشتت  ایزکرم  اطخ  وحن 46 
تـالآلا اـهب  عنـصی  مدـقتلا  هیاـغ  یف  اهتعانـص  هدـحتملا و  تاـیالولا  نم  یبرغلا  لامـشلا  یبرغلا و  مـسقلا  عـیمجل  يراـجتلا  مظعـالا 

ام همیظعلا  لامعالا  نم  اهب  ابوروأ و  عباطم  عیمج  اهعباطم  یف  يراـبت  یه  هیدـیدحلا و  ککـسلا  تاراـطق  هیذـالوفلا و  هیدـیدحلا و 
هوقب ریست  یتلا  تابکرملا  هیئابرهکلا و  تابکرملا  هدمعالا و  یلع  وجلا  یف  هقلعملا  هیدیدحلا  قرطلا  اهتانسحم  نم  لوقعلا و  هل  راحت 

یف اهعراوش  بناج و  لک  نم  اهب  هقدحم  هماعلا  اهتاهزتنم  هقبط و  نیرـشعلا  غلبی  ام  اهتینبأ  نم  دجوی  ضرالا و  تحت  هدتمم  لسالس 
اهخیرات یف  رکذـی  امم  هیئابرهکلا و  راونالاب  راهن  اهلیل  بعالملا و  سرادـملا و  بتاـکملا و  نم  ریثک  اـهب  ماـظتنالا و  هعـسلا و  هیاـغ 

رانلا تلعتشاف  باشخالاب  هرثکأ  ینبم  عراش  یف  حابصم  بالقنا  هببس  ناک  اهرمد و  هیرجه و  هنس 1288  اهباصأ  يذلا  لئاهلا  قیرحلا 
نا یلا  اهدامخا  نع  یفاطملا ء  لاجر  زجعف  ادج  ادیدش  حایرلا  بوبه  ناک  تاهجلا و  رئاس  یف  ترـشتنا  مث  هرواج  ام  یلا  تدتما  و 

هقورحملا 17450 لزانملا  ددع  غلب  اضرع و  فصن  لیم و  الوط و  لایمأ  هعبرأ  هفاسم  هینبالا  نم  تقرحأ  نا  دـعب  اهـسفن  نم  تدـمخ 
رثکأ تفلتأ  رانلا و  بیهل  نم  ابره  هریحبلا  یلا  سانلا  رثکأ  أجل  داز و  يومأم و ال  ـالب  اهب 98860  تاب  اسفن و  اهیف 250  کله  الزنم 

همکحم لیثمتلا و  تالحم  هموکحلا و  يارـس  دـیربلا و  تاـموسرلا و  هرادا  عباـطملا و  هیدـیدحلا و  ککـسلا  تاـطحم  سئاـنکلا و 
رالود نویلم  وحن 196  رئاسخلا  تغلب  هراجتلا و 
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اکرمأب و هءورملا  يوذ  تایمح  تضهنتساف  هفصن  تعفدف  هلک  هعفد  نع  هنامضلا  تاکرش  ترجعف  ارکوسم )  ) انومـضم اهفـصن  ناک 
عیمج هماقا  تمت  یتح  تاونس  ثالث  ضمی  مل  دیدحلا و  رجحلا و  نم  هقورحملا  هینبالا  هماقا  یف  عرـش  تاناعالا و  تعمج  ابوروأ و 

هنس رورمب 400  الافتحا  هیرجه  هنـس 1311  اکرمأ  اهب  هتماقأ  يذـلا  یبملوکلا  ضرعملا  اضیأ  رکذـی  امم  تناک و  امم  نسحأب  هینبالا 
کلامملا عیمج  یف  شهدم  يدص  هل  ناک  دق  اکرما و  فاشتکا  یلع 

______________________________

[ غنکنیش ]

بونجلا نم  ایروک و  قرـشلا  نم  ایلوغنم و  برغلا  یبرغلا و  لامـشلا  نم  اهدحی  .نیـصلا  كالمال  هعبات  ایروشنم  یبونج  یف  هیالو  * 
نم نرونیش و  وهوایل و  رهن  اهقرتخی  هیلبج  اهیضارأ  نینویلم  نم  رثکأ  اهـسوفن  ددع  میظعلا  روسلا  یبرغلا  بونجلا  نم  ایروک و  جیلخ 

رحبلا لجع  یشاوملا و  لیخلا و  اهتاناویح  نم  دنوارلا و  ریرحلا و  محفلا و  دیدحلا و  باشخالا و  اهتالصاح 

امهیلی ام  فلالا و  عم  داصلا  باب 

[ ناخ وراص  ]

ناخ وراص  فالخأ  دیب  مکحلا  لزی  مل  هیلع و  یلوتـسا  يذلا  كرتلا  ءارما  ضعب  مساب  یمـس  نیدـیأ  هیالو  یف  ایـسینغم  ءول  زکرم  * 
مریدـلی مهب  لکتف  نایـصعلاب  اورهاظت  هنـسلا  کـلت  یف  هیرجه و  هنـس 785  یلا  هینامثعلا  هلودـلا  نیطالـس  نم  عاطقاب  دـالبلا  نولوتی 

هلودلا تایالوب  دالبلا  قحلا  دیزیاب و 

[ اتیفاص ]

نم همسن  وحن 1500  اهناکـس  اهنم ..  تاعاس  تس  وحن  یلع  سوسرط  نم  قرـشلا  وحن  یلا  هعقاو  دارک  الا  لبج  هعطاـقم  یف  هدـلب  * 
هحتف مث  یبیلـصلا  برحلا  مایأ  جـنرفالا  هیلع  یلوتـسا  نیینامورلا  لامعأ  نم  لاـع  لـت  یلع  جرب  اـهنم  هبرقم  یلع  ماورأ و  نیملـسم و 

هیرجه هنس 562  ماشلا  بحاص  دومحم  نیدلا  رون  ناطلسلا 

[ هیحلاص ]

اهیقرـشب هیلمر و  ضرأ  یف  هیقرـشلا  هیریدـم  یهتنم  یف  هعقاو  رـصم  یف  همیدـق  هدـلب  یه * اضیأ  یناتـسبلا  لاق  لـصالا و  یف  اـهرکذ 
اهانب ماشلا  یلا  رصم  نم  یناطلسلا  قیرطلا 
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اهب سفن  وحن 6000  اهیلاها  ددـع  رکاسعلل ..  الزنم  نوکتل  لداعلا  نب  دـمحم  لماکلا  کلملا  نب  بویأ  نیدـلا  مجن  حـلاصلا  کلملا 
ءانبلا میدق  ریبک  عماج 

امهیلی ام  ءاحلا و  عم  داصلا  باب 

هراشا

______________________________

[ ءارحص ]

هریثک راحـص  هرکلا  یف  هب و  تابن  يذلا ال  عساولا  ءاضفلا  وأ  هرفقلا  ضرالا  یه  ءارحـصلا  اضیأ * یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
لغاش عساو  میظع  رفق  یه  قالطالا و  یلع  ءارحـصلا  وأ  يربکلا  ءارحـصلا  یه  یتلا  هیقیرفأ  ءارحـص  بناجب  رکذت  اعیمج ال  اهنأ  الا 

.هیقیرفأ نم  هعبرملا  لایمالا  نم  فصن  نینویلم و  هحاسم  ضرالا  نم 

رحبلا ئطاوش  یلا  نادوـسلا  دـالب  نم  لـیم  فـلأ  اهـضرع  لـیم و  فـالآ  هثـالث  لـینلا  يداو  یلا  یکیتنلتـالا  سوناـیقوالا  نم  اـهلوط 
یبوک و ءارحـصب  یهتنت  ثیح  ایلوغنم  یلا  ایـسآ  طساوأ  یف  مجعلا و  دالب  برعلا و  دالب  یلا  الامـش  اقرـش و  هدـتمم  یه  طسوتملا و 

تاـعفترم هیلمر و  بساور  اـهنم  ریثکلا  یـشغی  هرع  لوهـس و  همیقع و  هیرخـص  ضارأ  هیلمر و  راـفق  هقرحم و  زواـفم  اـهماسقأ  رثـکأ 
یلا اهعقاوم  ضعب  یف  ضفختت  مدـق و  وحن 1500  رحبلا  قوف  اهعافترا  لدـعم  لامرلا و  اهولعت  هحیـسف  هیدوأ  تاذ  لابجک  هرخـصم 

لامر و نع  هرابع  رفقلا  نم  هیبرغلا  ههجلا  مدق و  فالآ  هسمخ  وحن  نیبصأ  هحاو  یف  لابجلا  عافترا  مظعم  سونایقوالا و  حطس  تحت 
نازف هحاو  یقرـش  اهنم  عقاولا  مسقلا  اما  مسقلا  اذـه  یف  هلیلق  تاحاولا  یکیتنلتالا و  سوناـیقوالا  یلع  اـهنابثک  فرـشت  هیحلم  ءارحص 

نم یبونجلا  مسقلا  نوریثک و  ناکس  اهب  نکسلل و  هحلاص  هریثک  تاحاو  اهب  اهریغ و  نم  ءاوتـسا  رثکأ  هیـضارأ  هیبیل  ءارحـص  یعدیف 
یلا لصت  سلطأ  لابج  حفـس  برق  یـشاوملا  اهاعرت  هئلکم  هعـساو  ضاراب  یلامـشلا  فرطلا  یف  ءارحـصلا  یهتنت  یلبج و  ءارحـصلا 

فاجلا و قرحملا  ءاوهلا  بلغتی  همیظعلا  ءارحصلا  هذهب  هقرب و  ضرأ  قرـشلا  نم  اهدحی  اردس و  جیلخ  دنع  طسوتملا  رحبلا  یطاش ء 
ببسلا هأجف و  عطقنت  مث  لمهنت  یه  لابجلا و  یلع  وأ  تاحاولا  یف  راطمالا  لوطه 
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اهریس هدم  لوط  ببسب  یئاملا  اهراخب  فافج  اهب و  هفاجلا  هفاجلا  هیقرشلا  هیلامشلا  حایرلا  بلغت  وه  امنا  ءارحصلا  بدج  یف  مظعالا 
تغلب یتم  طسوتملا و  رحبلا  یبونج  لابجلا  قوف  اهغرفت  رحبلا  قوف  اـهرورم  نم  اـهعمجت  یتلا  هبوطرلا  ایـسآ و  اـبوروأ و  یتراـق  یف 

اهب هرارحلا  هجرد  غلبت  رطم و  یلا  لوحتت  لب  فثاکتت  اهلمحتت ال  یتلا  هبوطرلاف  صاصتمالل  اـهتوق  داـیدزا  ببـسب  هراـحلا  ءارحـصلا 
یلع اهب  رمت  لفاوقلا  يرت  اهلک  بعاصملا  هذه  عم  اهیضارأ و  یف  مومسلا  حایر  بوبه  کلذ  بقعی  اهدشأ  تغلب  اذا  قاطی و  ادح ال 
ادج هلیلق  اهنداعم  هعارزلل و  حلاص  ریغف  يوامیکلا  اهبیکرت  امأ  الیل  اهیف  دربلا  دتشی  اذلف  ادج  عیرس  اهب  یلیللا  عاعشالا  هفلتخم و  قرط 
یف دجوی  براقعلا و  لاروالا و  یعافالا و  اهتاناویح  نم  نادوسلا و  دالب  یف  هعیبت  لفاوقلا و  هعمجت  یتلا  حـلملا  يوس  اهیف  دـجوی  ال 

فادصأ تفشک  دق  یبظلا و  لوعولا و  عاونأ  هفارزلا و  دهفلا و  دسالا و  اهنم  يدثلا  تاذ  نم  اعون  نیـسمخ  وحن  اهتاحاو  اهدودح و 
سونایقوالا هایمب  هرومغم  نامزلا  میدق  یف  تناک  لوهسلا  کلت  نأ  یلع  لدت  اهیضارأ  یف  طوطخ  و 

امهیلی ام  ءافلا و  عم  داصلا  باب 

هراشا

______________________________

( سقافص )

هجرد و ضرع 34  یف  سباق  نم  یقرشلا  لامشلا  یلامـش  یلا  الیم  یلع 70  سباق  جـیلخ  یلع  هعقاو  سنوت  دالب  یف  ءانیم  هدـلب و  * 
نامزلا میدـق  یف  میظع  نأش  اهل  ناک  دـق  ءانبلا و  هنـسح  هیلاع  راوسأـب  هطاـحم  یه  اقرـش و  هقیقد  هـجرد و 40  لوـط 16  هقیقد و   44

نیسلا باب  یف  لصالا  یف  اهرکذ  دق  برعلا و  اهنم  مهدرط  ارارم و  جنرفالا  اهیلع  یلوتسا 

( دفص )

هروهـشملا هعبرالا  دوهیلا  ندم  يدحا  یه  هسدـقملا و  ضرالا  یف  نیطـسلف  دالب  یف  هنیدـم  یه * یناتـسبلا  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
مـسقنت اهنم و  تاعاس  عست  دـعب  یلع  اکع  نم  برغلا  یلا  هیلاـع  همق  یلع  هعقاو  یه  هیربط و  نورج و  دفـص و  میلـشروأ و  یه  یتلا 

یقرشلا دوهیلا و  هیف  یبرغلا و  نویحیسملا و  هیف  یبونجلا و  مسقلا  ماسقأ  هثالث  یلا  هدلبلا 
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لبج هیربط و  هریحب  يرت  اهنم  نویبیلصلا و  اهانب  یتلا  دفص  هعلق  هتمق  یلع  لیم  فصن  هطیحم  لت  هدلبلا  طسو  یف  نوملـسملا و  هیف  و 
ناطلـسلا هذه  حتف  دق  اجللا و  یتح  نراوح  دالب  نالوجلا و  لوهـس  لمرکلا و  هرحاسلا و  لابج  ریغـصلا و  نومرح  روباط و  نولجع و 

راطقأ لک  نم  هبلطلا  اهیتأت  تناک  هریهش  هسردم  يرجهلا  رـشاعلا  نرقلا  لئاوأ  یف  دفـص  یف  دوهیلل  ناک  دق  یبویالا و  نیدلا  حالص 
مه دوهی و  ابوروأ و  نم  نیرجاهم  ضعب  نیملـسم و  نم  افلأ  وحن 30  نآلا  اهیلاهأ  ددـع  و  ابوروأ ..  هیقیرفا و  نم  امیـس  ضرالا و ال 

فالآ هسمخ  وحن  دوهیلا  نم  هیف  لتق  اهتعلق و  تطقـس  اهتینبأ و  نم  امیظع  اـبناج  تبرخ  هلزلز  اـهب  تثدـح  هنـس 1253  یف  رثکالا و 
دنع نأش  تاذ  یه  نوریم و  اهنم  مهریغ و  لیئارـسا و  ینب  مایأ  نم  همیدـق  راثآ  اهبرقب  سداق )  ) سدـق هدـلبلا  هذـه  يرق  نم  سفن و 

روهزلا باتک  فلؤم  روهشملا  ماخاحلا  نوعمش  نفدم  اهب  نال  دوهیلا 

______________________________

[ هیّلقص ]

 .. ایلاطیا هکلمم  نم  ءزج  طسوتملا و  رحبلا  رزج  ربکأ  یه  ایرک و  انیرت  میدـقلا  اهمـسا  لاـق  اـضیأ و  یناتـسبلا  لـصالا و  یف  اـهرکذ 
نییتنل هریحب  اهتاریحب  رهشأ  هرطنقلا و  اهرهشأ  لوادج  هدع  اهبوری  تانویلم  عبرأ  وحن  اهناکـس  ددع  و  اعبرم ..  الیم  اهتحاسم 11291 
مـشیلا بشلا و  مویل و  رتبلا و  ماخرلا و  نومتنالا و  ساحنلا و  دیدحلا و  قبئزلا و  صاصرلا و  هضفلا و  اهنداعم  نم  الیم و  اهطیحم 13 
ضقنت راطمالا و  اهب  رثکت  هدش و  حایرلا  اهیف  بهتف  ءاتشلا  یف  اما  فیصلا  یف  بلقتلا  لیلق  لادتعالا و  هیاغ  یف  اهؤاوه  تیربکلا و  و 

قامـسلا و نطقلا و  رکـسلا و  بصق  لوقبلا و  بوبحلا و  عاوـنأ  اهتالـصاح  نم  و  مومـسلا ..  حاـیر  اـهیلع  یلوتـست  قـعاوصلا و  اـهیف 
یلاهالا ءانتعا  مدعل  هلیلقف  اهیشاوم  اما  ءانبلل  اهباشخأ  هحلاصلا  راجـشالا  نم  ریثک  اهب  هکاوفلا و  نم  ریثک  توتلا و  نملا و  نارفعزلا و 

ینایناکیـسلا برعلا و  نویطوقلا و  هلادـفنلا و  نامورلا و  نانویلا و  مه  فئاوط و  هدـع  نم  حـیزم  اهلهأ  یعافالا و  اهب  رثکت  اهتیبرتب و 
یف هنس  ذنم 50  دالبلا  هذه  تناک  دق  کیلوتاک و  مهبلغأ  هلدتعم و  مهتاماق  حتاف و  ینوتیز  مهنول  اهفئاوط  مدقأ  مه  نویلقـصلا و  يا 

لاوحأ تنـسحت  سرادـملا و  اهب  تدیـش  همیظع و  هضهن  تضهن  هبیرق  هدـم  نم  اهیلع و  تابکنلا  نتفلا و  یلاوت  نم  میظع  طاـطحنا 
بوبحلا رامثلا و  عاونأ  اهتارداص  نم  اهتراجت و  تجار  اهتاعانص و 
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 .. طسوتملا رحبلا  دیص  دوجأ  اهب  فوصلا و  قامسلا و  ریرحلا و  تیربکلا و  تیزلا و  و 

نوراه نب  نومأملا  مایأ  یف  برعلا  مث  نوینامورلا  مث  يدالیملا  سماخلا  نرقلا  یف  نوینیجاطرقلا  اهحتف  مث  نویقینفلا  اهناکـس  لوأ  و 
ایلاطیإ كالمأ  یلا  تمض  اهیف  هنس 1278 و  یلا  يدیالا  اهتلوادت  مث  دجاسملا  اهب  تینب  اهلهأ و  ملسا  دیشرلا و 

امهیلی ام  فاکلا و  عم  داصلا  باب 

هراشا

______________________________

[ اینوصکص ]

 .. اعبرم الیم  اهتحاسم 9746  ایسورب : هکلمم  طساوأ  یف  هیالو  * 

هب بصی  قرشلا  یف  هبلا  رهن  اهراهنأ  رهشأ  زتره و  لابجب  فرعت  لابج  اهیبرغب  هیوتـسم و  اهـضرأ  عبر  نینویلم و  وحن  اهناکـس  ددع  و 
هیالولا هذه  تناک  دق  نایتخسلا و  رکسلا و  فوصلا و  نطقلل و  لماعم  هدع  اهب  ایسورب  دالب  بصخأ  یه  هبصخ و  اهتبرت  رهنأ و  هدع 

الامـش و اهدـحی  یناملالا  داحتالا  کلامم  نم  هکلمم  اضیأ * اینوصکـص  و  ایـسورب ..  هکلممب  تقحلا  مث  اینوصکـص  هکلممل  هعباـت 
 .. ایـسورب هیجنرونلا و  تایالولا  برغلا  نم  ایرافاب و  ایبرغ  اـبونج  اـبونج و  اـیمیهوب و  ایقرـش  اـبونج  اـبونج و  ایـسورب و  ایقرـش  ـالامش 
یف دربلا  دیدش  هنأ  ریغ  دیج  یحـص  اهؤاوه  دنـس و  رد  اهتمـصاع  نییالم و  هثالث  وحن  اهناکـس  ددع  و  اعبرم ..  الیم  اهتحاسم 5788 

هضفلا و اهنداعم  نم  .اهفاوصأ و  نسحب  هریهـش  یـشاوملا  هریثک  یه  ناتکلا و  ههکافلا و  بوبحلا و  عاونأ  اـهتالوصحم  نم  لاـبجلا و 
ناتکلا و عناصم  یف  نولغتـشی  یلاهألا  فصن  نم  رثکأ  يرجحلا و  محفلا  جهرلا و  فزخلا و  ماخرلا و  کنتلا و  ساحنلا و  دیدحلا و 

هیاغ یف  اهتراجت  قوس  هیقیسوملا و  تالآلا  هیفزخلا و  هینآلا  تاغابـصلا و  کنتلا و  قعالم  تازرطملا و  هیفوصلا و  هشمقالا  ریرحلا و 
هزاتمم سرادم  هماع و  سرادم  اهب  دجوت  هتاجرد و  یقرأ  یف  اهب  میلعتلا  بتکلا و  هراجت  یف  میظع  نأش  اهل  جاورلا و 
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امهیلی ام  ءایلا و  عم  داصلا  باب 

هراشا

______________________________

[ نیص ]

اهرثکأ هعـس و  کلامملا  مظعأ  نم  یه  اهطـسو و  ایـسآ و  قرـش  یف  هیروطاربما  یه * لاق  اضیأ و  هریغ  اهرکذ  لصالا و  یف  اهرکذ 
غلبت 4210000 اهعباوت  عم  اهتحاسم  هینیصلا ..  دنهلا  ابونج  ناتسکرت و  ابرغ  يداهلا و  طیحملا  اقرـش  ایریبیـس و  الامـش  اهدحی  اناکس 

ناتـسکرت اـیراغنوزد و  تبت و  اـیلوغنم و  اـیروشنم و  یه  اـهعباوت و  هحاـسم  عبرم و  لـیم  اهدـح 1220000  اهتحاسم و  عبرم و  لـیم 
سفنالا نم  انویلم  وحن 450  اهناکـس  و  ابوروأ ..  نم  عسوا  هلک و  ملاعلا  ثلث  یه  هعبرملا و  لاـیمالا  نم  نییـالم  هثـالث  وحن  هیقرـشلا 

دیدحت لزی  مل  لیق  نویلم و  وحن 500  عومجملا  غلبی  لیق  هیلصالا و  نیصلا  ناکس  نوقابلا  تاقحلملا و  ناکـس  انویلم  وحن 40  مهنم 
نایغط هئبوالا و  بئاون  نأ  الا  ادج  عیرس  اهیف  ومنلا  ناکسلا و  هرثک  یف  ملاعلا  یف  هکلمم  لوأ  یه  لک  یلع  الوهجم و  اهیلاهأ  ءاصحا 

نم اهیلاهأ  یلع  ریجحتلا  اقباس  هینیصلا  هموکحلا  تاداع  نم  ناک  دق  رـشعلا و  مهنم  صقنی  انایحأ  اهیرتعی  يذلا  بدجلا  اهب و  راهنالا 
هیبشخلا و حاولالا  یلع  یکـسلل  مهرطـضت  تناک  یتلا  یلاهالا  هرثک  شیعتلا و  قرط  هلق  ببـسب  هشیعملا  کنـض  نأ  الا  اهنم  جورخلا 

اما مهـشاعم : ءارو  ایعـس  رخأ  تاهج  یلا  مهناطوأ  نم  جورخلا  یف  یلاهالل  هیرحلا  قالطا  یلع  هموکحلا  تربجأ  هایملا  یف  براوقلا 
لسکلا و مهقالخأ  نم  لوطلا  ولیلق  رؤغ  قیض و  عم  هریغص  مهنویع  روعشلا  دوس  ناولالا  رفص  موق  مهف  مهتداع  مهقالخأ و  مهسنج و 

نکل ممالا و  هیقب  نیب  مدقتلا  تاجرد  یلع  اوزاحل  مهراکفأ  یلع  نویفالا  هطلـس  ول ال  هیلباق و  هنطف و  لهأ  مهنکل  عادخلا و  شغلا و 
هعـساولا سبالملا  سبل  مهتاداع  نم  همیمذ و  هلـصخ  لک  مهثروأ  هدـیمحلا و  تافـصلا  مهنم  بلـس  مهلاح و  ءاـسا  مهیلع  هؤـالیتسا 

نع هلـسرم  هلیوـط  هباؤذ  هنم  نوـکتیف  اهطـسو  نوـقبی  مهـسؤر و  نوـقلحی  مه  هعـساو و  هریـصق  هبج  ضیرع و  لاورـس  نم  هنوـکملا 
نم هیذـحا  یف  اهـسبحب  مهئاـسن  مادـقأ  ریغـصت  مهروکذ و  لـمانأ  راـفظأ  ضعب  هلاـطا  مهفارـشأ  تاداـع  نم  مهقوس و  یلا  مهروهظ 

هلاح تقاض  دالوأ و  هل  ناک  نم  نا  اهنم  قانعالا و  یلع  لمحتف  کلذ  دعب  یشملا  عیطتست  ثیحب ال  رغصلا  نم  دیدحلا 
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مهنأ اهنم  مهنوعیبی و  اوراصف  مهنم  صلختلل  رخآ  اـقیرط  اودـجو  اریخأ  مهنأ  ـالا  رهنلا  وأ  رحبلا  یف  مهؤاـقلا  هل  غوسی  مهتـشیعم  نع 
یف هیرحلا  وقلطم  مهنأ  اهنم  يرارس و  نهنا  یلع  اهریغ  اریثک  نوذختی  هیمـسرلا و  هیعرـشلا  هجوزلا  اهنودعی  هدحاو و  هأرما  نوجوزتی 

هئیندـلا تاـناویحلا  یتح  یعاـفالا و  یتح  هیرحبلا  هیربـلا و  تاـناویحلا  عیمج  نولکأـیف  الـصأ  اـهنم  ائیـش  نورداـغی  ـالف  تـالوکأملا 
دالبل هیبرغلا  ههجلا  یف  نئاکلا  نابایلا  رحب  نیـصلا  راـحب  نم  و  قاوسـالا ..  یف  هتیم  اـهعیمج  عاـبت  اـمهوحن و  ناریفلا و  ناذرجلاـک و 

رحب .هیبونجلا و  ههجلا  یف  نئاکلا  قرزالا  رحبلا  هزومرف و  هریزج  ویکویل و  رئازج  ایروک و  هریزج  نیب  نئاکلا  رفـصالا  رحبلا  نابایلا و 
.رفصالا و رحبلا  نم  وه  یلشتب و  جیلخ  اهربکأ  اهمهاف و  اهناجلخ  امأ  ایسآ ..  هراق  ونیروب و  هریزج  نیپیلیف و  رئازج  نیب  عقاولا  نیـصلا 

رحب رفـصالا و  رحبلا  نیب  نایکوف  لاتق  رفـصالا و  رحبلا  نابایلا و  نیب  ایروک  زاـغوب  اـهتازاغوب  نم  .نیـصلا و  رحب  یف  نیکتوت  جـیلخ 
تبت و لابج  هیوامـسلا و  لابجلا  ایراغنوزد و  ایلوغنم و  ایروشنم و  لابج  اهرهـشأ  هعـساو  باضه  هیلاع و  لاـبج  هدـع  اـهب  .نیـصلا و 

.رون وکوک  لابج 

طیحملا یف  بصی  وه  ایروشنم و  لابج  نم  جراخلا  رومأ  رهن  اهراهنأ  رهـشأ  تاریهن و  لوادج و  راهنأ و  هدـع  اهب  هایملا  هریثک  یه  و 
تبتلا و لابج  نم  رداصلا  حنایک  ست  حنای  رهن  يداهلا و  طیحملا  یف  بصی  هیبرغلا و  نیـصلا  لابج  نم  رداصلا  حناوه  رهن  يداهلا و 

ولاس رهن  نیکتوت و  جـیلخ  یف  بصی  وه  رمحـالا و  رهنلا  نیـصلا و  رحب  یف  بصی  وه  جنایکـس و  رهن  رفـصالا و  رحبلا  یف  بصی  وه 
فلتخم اهؤاوه  .لاغتب و  جیلخ  یف  بصی  مث  هینیصلا  دنهلا  نیصلا و  دالب  یف  هریس  یف  رمی  یبرغلا و  یبونجلا  نیصلا  نم  جرخی  نیآ 

دیدش دربلا  دـیدش  وه  ایروشنم  هیقرـشلا و  ناتـسکرتلا  لوغملا و  دالب  یف  ادـج و  ساقدراب  ایروک  تبتلا و  یف  وهف  عقاوملا  فالتخاب 
هریثک یه  هیبونجلا و  تاهجلا  ضعب  یف  لدتعم  افیـص  رحلا  دـیدش  ءاتـش  دربلا  دـیدش  نیـصلا  ءاوه  مومعلا  یلع  قرحم و  فاجرحلا 

.یطسولا اهتبضه  یف  اصوصخ  حایرالا 

سوماجلا رقبلا و  اهب  رثکی  ادـج و  هلیلق  اهب  مانغالا  نالزغلا و  رینانـسلا و  نم  هبیرع  عاونأ  اهب  هیراضلا و  تاناویحلا  رثکأ  اـهب  دـجوی  و 
نم رثکأ  اهرویط  .مجحلا و  راغـص  اهنکل  لویخلا  نم  ریثک  اهب  اـهلکأب و  دـیدش  علو  مهل  ریزاـنخلا و  اذـک  اـهنم و  تیب  ولخی  ـال  یتح 

عیمج
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نم ریثک  اهراهنأ  اهراحب و  یف  دـجوی  ریرحلا و  دود  نم  ریثک  اهب  دـجوی  اهتارـشح و  اذـک  جاجدـلا و  زوالا و  طبلا و  یتح  اهتاناویح 
یناوـالا كربـلا و  یقاـسفلا و  یف  عضوی  دـالبلا و  یلا  بلجتـسی  يذـلا  وه  یبهذـلا و  یـضفلا و  کمـسلا  اـهنم  كامـسالا و  عاوـنأ 

محفلا صاصرلا و  ساحنلا و  هضفلا و  بهذـلاک و  نداعم  دـالبلا  ینغأ  نم  اـهنا  لـیق  یتح  هریثک  اـهنداعم  هرظنم و  نسحل  هیجاـجزلا 
نیمثلا و ریهشلا  ینیصلا  فزخلا  هنم  عنـصی  يذلا  نیلویکلاب  فورعملا  بارتلا  اضیأ  اهب  جارختـسالا و  هلمهم  اهنکل  اهریغ  يرجحلا و 

هیقب نع  اوزاتما  اهب  هبیجع  هقد  اهیف  مهناف  مهتاعانص  اما  .اهریغ  نداعم  نع  نیـصلا  تنغال  تجرختـسا  ول  ام  نداعملا  نم  اهب  هلمجلاب 
اهنم جاعلا و  یف  رفحلا  لیفلا و  نسب  میعطتلا  عیـصرتلا و  عیدـبلا و  شقنلا  اهنم  یفارغتوفلا و  ریوصتلا  قاف  يذـلا  ریوصتلا  اـهنم  ممـألا 

نارزیخلا و کلملا و  غمـص  فادصالا و  بشلا و  رجح  نم  تاودالا  عنـص  اهنم  نامزلا و  میدـق  نم  ریهـشلا  ینیـصلا  فزخلا  هعانص 
تالآ دورابلاک و  تاعارتخا  هدـع  یف  ابوروأ  اوقبـس  دـق  قرولا و  ینیـصلا و  ربحلا  هینطقلا و  هشمقـالا  هیریرحلا و  تاـجوسنملا  اـهنم 
جربلا رتمولیک و  لوط 2600  یف  مهتکلمم  ضعب  هب  اوطاحأ  يذـلا  میظعلا  روسلا  .دـئارجلا و  كونبلا و  قاروأ  هلـصوبلا و  هعاـبطلا و 

مهلامها و نا  الا  مهتناطف  هوق  مهقذحب و  دهشی  امم  اهلامش  نیصلا و  یبونج  نیب  لصوملا  لاتقلا  فزخلاب و  یطغملا  دیمرقلاب  ینبملا 
مهتراجت امأ  مهتاعرتخم  مهتازاتمم و  یف  یتح  مهدوست  ممألا  هیقب  تکرت  مدقتلا  یقرتلا و  جهانم  كولس  نع  مهدعاقت  مهلساکت و 

دوجو نم  همورحملا  تاهجلا  هریبکلا و  یتح  اهب  نفسلا  ریسل  هلباق  اهلک  اهراهنأ  اصوصخ و  اهقرط  هرثکل  ادج  هعـساو  اهنم  هیلخادلاف 
نم اهب  ـالیم و  هیروطاربمالا 926  هعرتلاک  اهعرت  ضعب  لوط  غلب  دـق  هریبکلا و  راـهنالاب  هلـصتملا  عرتلا  نم  اـفالآ  اورفح  اـهب  راـهنألا 

مهتراجت امأ  ایناملا و  زیلکنالا و  اسنرفل و  اـهرثکا  اـیروشنم و  یف  هیدـیدحلا  طوطخلا  عم  اـصوصخ  هریثک  هدـع  هیدـیدحلا  طوطخلا 
هیریرحلا هشمقالا  ریرحلا و  اهتارداص  نم  اسنرف و  ایناملا و  اریتلکناک و  بناجالا  دـیب  اهرثکأ  نکل  قرت و  مدـقت و  یف  یهف  هیجراخلا 

ام نویفالا و  هیوابوروالا و  تاجوسنملا  دـنهلا و  نم  زرالا  یه  اهیلا  هدراولا  عئاضبلا  رهـشأ  کلذ و  ریغ  ياشلا و  هیفزخلا و  یناوالا  و 
اهتارداص همیق  غلبت  نابایلا و  نم  اهیلا  دری  نآلا  هرثکأ  تادراولا  نم  رکذ  ام  ادع 
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یلاهالا هماع  هغل  یه  هینیصلا و  یه  اهب  هیمـسرلا  هغللاف  اهتاغل  امأ  و  لیلقب ..  کلذ  نم  رثکأ  اهتادراو  تاهینجلا و  نم  انویلم  وحن 30 
یه همـالع و  وحن 2500  اهددـع  غلبی  فرحـالا  لدـی  تاراـشا  هدـع  اهلخدـی  تاـجهللا  هریثک  عورفلا  هریثک  ادـج  هبعـص  هغل  یه  و 
یلع لدت  تامالع  نع  هرابع  یه  فولأ و  هدع  اهددع  غلبی  نآلا  اهلامعتـسا  لق  همیدق  تامالع  هدع  مهدـنع  نآلا و  ابلاغ  هلمعتـسملا 

هینثولا هیذوبلا  یه  هبلاـغلا  مهتناـید  رثکأ و  هغل و  وحن 30  مهتاغل  ددـع  غلبی  لفـسالا و  یلا  یلعالا  نم  مهتباتک  بولـسأ  تاـملکلا و 
مه نویـسوشیفنوک و  سفنـالا و  نم  اـنویلم  نیتـس  وـحن  مه  نوملـسم و  ماـسقأ  هعبرأ  مهتاـناید  ثـیح  نـم  مـه  و  مانـصالا ..  هداـبع 

اهنومضم هیوامسک و  اهنوربتعی  اهب  بتک  اهل  مهئاملع و  هناید  یه  هنس و  فالآ  هعبرأب  دالیملا  لبق  هسـسؤملا  وی  هنایدب  نوکـسمتملا 
هفلاخم هناید  راقتحا  مدع  دحال و  اهیلع  رابجالا  مدع  هنایدلا  هذـه  بادآ  نم  هداعا و  رـشح و  دوجوب  نوکلل و  نوکم  دوجوب  رارقالا 

و خـسانتلاب ..  لوقلا  اهدـئاقع  نم  مسوات و  هنایدـب  نوکـسمتملا  مه  نویمـسوات و  و  انویلم ..  نیعـست  وحن  هنایدـلا  هذـهب  نیدـی  اهل و 
یف اهب  ماق  يذلا  يدنهلا  هذوب  اهسسأ  هینثو  هناید  یه  يرجهلا و  لوالا  نرقلا  یف  هسـسؤملا  هذوب  هنایدب  نوکـسمتملا  مه  نویذوبلا و 

وجلا یف  میظع  ءاضف  نع  هرابع  هلالا  نأ  اهتادـقتعم  نم  ملاع  وأ  لقاع  وأ  میکح  هانعم  يدـنه  ظفل  هذوب  دالیملا و  لبق  سداسلا  نرقلا 
هیرـشب هیدـسج  هروص  یف  ضرالا  یلا  نولزنی  مه  ایاندـلا و  نع  اودرجت  نیذـلا  ءادعـسلا  عمتجم  هیف  تاقولخملا و  حاورأ  هیف  عمتجت 

رـصع لک  نأ  رازوالا و  نم  ملاعلا  اوصلخیل  ضرالل  اولزت  یـصحی  ددـع ال  مهنم  رهظ  دـق  هنا  رازوالا و  ساندالا و  نم  رـشبلا  ریهطتل 
تاذوبلاب ءالؤه  نومسی  بادآ و  قفر و  نیل و  تاذ  ماکحأب  هیساقلا  اهدعاوق  لدبی  عئارشلا و  نیناوقلا و  حلصی  مهنم  دحاو  هیف  دجوی 

دنع باجنب و  یف  لیق  ناکدـب و  لیق  نالیـسب و  هروهظ  لـبق  ناـک  خـیراتلا و  بحاـص  ریهـشلا  يذوب  وه  رهظ  يذـلا  يذوب  لوأ  نا  و 
هدـع لسرأ  امیظع و  ارید  ینب  ماکحلا و  یتح  اثانا  اروکذ و  رامعالا  فانـصالا و  تاهجلا و  عیمج  نم  ساـنلا  هیلع  ترطاـقت  هروهظ 

هلسرتسم دوس  رئافض  هسأرب  ناک  قئاف و  لالج  عراب و  لامج  اذ  ناک  لاجر و  هثالث  رادقم  ناک  همسج  مجح  نا  هتذمالت و  نم  لسر 
هل هفص و  یعیبطلا 32  لامکلا  نم  هل  نا  هیبجاح و  نیب  رعشلا  نم  هلصخ  و 
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یلع مث  ادج  هطیسب  الوأ  تناک  هیذوبلا  نا  مث  یصحت  یتلا ال  هلیثامت  اهنم  ذخأ  یتلا  یه  هسفن و  روص  هنا  همظع و  اهنم  لقأ  هفص   80
اهنا هعیبطلا و  غارفب  لوقلا  هیلصألا  اهمیلاعت  نم  هضقانتم و  میلاعت  عومجم  اریخأ  تراص  للخ و  اهلخد  هنهکلا و  اهتعسو  نامزلا  يدم 

سانلا و فانـصأ  نیب  زجاوحلا  عیمج  لیزی  وه  شغلا و  نم  ءولمم  وه  نامز و  لک  ناکم و  لک  یف  دجوی  مدعلا  نا  هعادخ و  هیمهو 
تلقتنا تام  اذا  صخـشلا  نأ  رورغلا و  نم  اهنامأ  ملأ و  لـک  نم  سفنلا  هاـجن  یه  هیاـغلا  نا  نییذوبلل و  هوخا  نادـیدلا  رقحأ  لـعجی 
ریهطتب صاخـشالا  ضعب  یف  هعطق  نکمی  هل و  هیاهن  خـسانتلا ال  اذـه  نا  هلمع و  بسح  یلع  فیرـش  وأ  ئند  رخآ  ناویح  یلا  هحور 
دوجولا دیدجت  یلا  هرطـضی  هایحلاب  کسمتلا  هدش  نال  اهتاوهـش  نع  اهدیرجت  سفنلا و  هبلغب  نوکی  کلذ  دوجولا و  نع  هبغر  هسفن 

هدع یف  هنودم  هینبأ و  هلمج  یلع  هروفحم  تدجو  دق  هیذوبلا و  هنایدلل  هیـساسالا  دعاوقلا  یه  هذه  هدیدج و  هایح  دلت  هایحلا  هبحمف 
اهل و لوأ  ملاوعلا ال  نا  قلخلا و  راکنا  اهدعاوق  نم  هلیذر و  لک  نع  هزنتلا  هلیضف و  لک  بالجتسا  نع  هرابع  یهف  اهبادآ  امأ  بتک و 

تادلوت تس  نوکی  ام  اهنم  نأ  یتح  هددعتم  روصب  نوکی  صیقنتلا  نارود  نأ  اهنم  داسف و  نوک و  نیب  هرمتـسم  هکرح  یف  هرئاد  یه 
الا یقبی  هسفن و ال  یـشالتت  همـسج و  لحنی  ناسنالا  تام  یتمف  اناسنا  مث  ءاذـغ  مث  اناویح  مث  اـتابن  مث  اندـعم  مث  اـبارت  دوعی  نأـب  يأ 
وأ ناطیـش  وأ  ناسنا  وأ  ناویح  وأ  دامج  اما  دیلوتلا  هجیتن  دیلوتلا و  فلتخی  اهفالتخاب  اهبـسح و  یلع  دـیدج  لصال  هدـلوملا  لامعألا 

یجتلا ء انأ  هذوب  یلا  یجتلا ء  انأ  تارم  ثالث  صخـشلا  لوقی  نأ  مهدـنع  هالـصلا  هروص  اهلامعأ و  راـمثأ  ثرت  سفن  لـک  دوبعم و 
میدقت مهئابرقأ و  نم  تناک  امبر  اهنال  تاناویحلا  یتح  عیمجلل  هبحملا  یه  هیبدالا  مهتابجاو  نم  اغناسلا و  یلا  یجتلا ء  انأ  راذلا  یلا 
لئاذرلا لک  بنجت  لئاضفلا و  لک  هسرامم  سفنلا و  یلع  هبلغلا  هیعافدلا و  یتح  بورحلا  نع  عانتمالا  تاناویحلا و  نع  ءادـف  هایحلا 

هأرما یلع  لاجر  هدـع  كارتشا  زاوج  نهترـشاعم و  نسح  ءاسنلا و  ریثکت  مدـع  اـهریغ و  یف  نعطلا  مدـع  هیذوبلا و  هنایدـلا  راـبتعا  و 
یلا اـهب  یتأ  یتـح  نتخ  قیرط  نم  لامـشلا  تلخد  رحبلا و  قیرط  نم  بونجلا  تلخدـف  نیقیرط  نم  نیـصلل  هیذوبلا  تدـفو  هدـحاو 

وغیب ناکرأ و  امروب و  یلا  نالیس  نم  تدتما  مث  نابایلا  یلا  مث  ایروک 
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سراف و دالب  ضعب  ایربیس و  رتتلا و  نم  لئابق  ضعب  ایلوغنم و  تبت و  یلا  ترس  مث  نیکنت  نیص و  نیـشوک  سوال و  مانا و  مایـس و  و 
اذوب بئان  هنأ  نودقتعی  ام  یلاد ال  یمسی  ریبک  ماما  كانه  اهیلا و  نوجحی  تبتلا  دالب  یف  هبعک  نیذوبلل  هدیدع و  تاهج  یلا  تدتما 
ددع نیـصلاب و  هیکلملا  هلئاعلا  هنایدلا  هذهب  نیدت  اشال و  هتنیدمب  هتماقا  رقم  هنومظعی و  هنودبعی و  همکحلا و  رحب  هنا  ضرالا و  یلع 

 .. سفنالا نم  نویلم  هئامثالث  وحن  هنایدلا  عابتا 

سیل هباتکلا و  هءارقلا و  نولهاج  هئاملا  یف  نا 95  یتح  اهب  هبانطأ  براض  لهجلا  مهتغل و  ملعت  هبوعـصل  ادج  هرخأتمف  اهفراعم  امأ  و 
نوری ثیحب  مهدنع  هضیرع  يوعدلا  نأ  الا  کلذ  هبشأ  ام  میجنتلا و  لمرلا و  برض  هذوعـشلاک و  تافارخلا  يوس  مولعلا  نم  مهدنع 

ایمیکلا و هسدنهلا و  هفسلفلاک و  همیدقلا  مولعلا  یف  هلود  یقرأ  اوناک  ثیح  هیلـصالا  مهتلاحل  اباحـصتسا  ضرالا  لهأ  ملعأ  مهـسفنأ 
نم لوأ  داهتجالا و  دجلا و  اهدئاق  لمعلا و  اهتایح  ملعلا و  اهؤاذـغ  همیظع  همأ  اوناک  هکلمم و  هغلبت  مل  ام  ندـمتلا  نم  اوغلب  اهریغ و 

مدـقأ باتک و  لوأ  اذـه  هیفـسلف و  ثاحبا  هدـع  هنمـض  اباتک  فلأ  دالیملا  ـالبق  هنـس 3467  یهوف  روطاربمـالا  وه  هفـسلفلا  یف  فلأ 
نونفلا یف  اضیأ  اوعرب  هحارجلا و  بطلاب و  اضیأ  امیدق  اورهتشا  سویـسوفنوک و  وستوال و  اهاتأ  مث  نیینیـصلا  دنع  ملاعلا  یف  بتکلا 
برحلا دـعب  مهنأ  الا  ماع  وحن 200  نم  هیمـسرلا  مهتدیرج  تدـجو  دـق  هفاحـصلا و  تایاورلا و  لیثمت  عرتخا  نم  لوأ  مه  هیبرحلا و 

یف هیرحب  هسردم  اهنم  یبوروالا  زرطلا  یلع  هیملع  سرادـم  هدـع  هلودـلا  تأشنأف  یملعلا  مهرخأتب  اوسحأ  اوظقیت و  اوهبنت و  ینابایلا 
یف فولأ  نـآلا  مهنم  دـجوی  اـهریغ و  تاـغللا و  هیدـیدحلا و  ککـسلا  تاـفارغلتلل و  سرادـم  دـیدجلا و  بطلل  هسردـم  نوتناـک و 

هعارزلا و هحالفلا و  نفب  هنوکـسملا  لهأ  ملعأ  مه  حاـجنلا و  مدـقتلا و  هیاـغ  یفف  اـهتعارز  اـمأ  و  هیبوروـالا ..  هیناـبایلا و  سرادـملا 
يرذ هعارز  یلا  قیضلا  مهب  یضفأ  کلذ  عم  هعارزلل و  هحلاص  اهیضارأ  بلغأ  ناقتالا و  هیاغ  یف  يرلا  هباصخلا و  هیاغ  یف  مهیضارأ 

هعـست اهدیمـست و  یـضارالا و  حالـصا  یف  هبیجع  هراهم  مهل  اهعرز و  ءایملا و  یلع  هیبشخلا  حاولالا  دم  یلا  اوقرت  لب  ءارفقلا  لابجلا 
ثالث ینجی  وه  ياشلا و  هیعارزلا  مهتالـصاح  رهـشأ  نم  هدرابلا و  هلدـتعملا و  هراحلا و  قطانملا  تاـتابن  نوعرزی  عارز و  مهراـشعأ 

هلوصحم غلبی  هنسلا و  یف  تارم 
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وحن ایونس  هلوصحم  غلبی  ریرحلا و  مث  نیـصلا  نم  دری  کلامملا  یف  کلهتـسملا  ياشلا  اثلث  لب  ققالا  نم  نویلم  یفلأ  نم  رثکأ  ایونس 
رکـسلا بصق  اهب و  بلاغلا  توقلا  وه  زرالا و  اهنم  نینـسلا و  نم  فالآ  هدعب  دالیملا  لبق  اهب  ریرحلا  دود  أشن  دق  مارجولیک و  نویلم 

روفاکلا و هفرقلا و  بشخ  تاراهبلا و  نبلا و  نطقلا و  اهنم  جراخلل و  اـهنم  ردـصی  رکـسلا و  نم  هرفاو  تاـیمک  هنم  جرختـسی  يذـلا 
هبارغ ادج و ال  همیظعف  اهتورث  امأ  مسمسلا ..  لینلا و  ناخدلا و  سطاطبلا و  نویفالا و  عمشلا و  بشخ  هغابـصلا و  باشخأ  دنوارلا و 

هرفاولا تاباغلا  هرماعلا و  ندملاب  جومت  لامرلاب  يراحصلا  ماحدزا  ناکـسلاب  همحدزم  فارطالا  هیمارتم  فانکالا  هعـساو  هکلمم  اهناف 
هریقف هبسنلاب  یهف  کلذ  عم  يولسلا و  نملا و  مهیلع  ترطمأ  يولحلا و  مهل  تتبنأ  نا  ورغ  الف  هعساولا  راهنالا  هعساشلا و  لوهـسلا  و 

هوخنلا و قراط  اهقرطی  نأ  دـب و  نکل ال  هزونکم و  تلاز  اهیـضارأ ال  مجانم  اهعئانـص و  هلق  اهتراجت و  طاطحنال  لاحلا  هقیـض  لاملا 
هیملعلا و تاکرـشلا  سیـسأت  هیدـیدحلا و  قرطلا  میمعت  هیعانـصلا و  لـماعملا  ءاـشنا  فراـعملا و  نوـنفلا و  رـشن  یف  یعـست  هریغلا و 

نم برقب  اهلخد  تاهینجلا و  نم  اـنویلم  وحن 90  ایونـس  اهتاداریا  غلبت  همظتنمف و  اهتیلام  امأ  ضرالا ..  لود  ینغأ  ریـصت  هیراـجتلا و 
هدـع تأشنأ  دـقف  هیبرحلا  اهتوق  دـییأت  یف  هیعاس  یه  اهیفکی و  اـم  هیراـجتلا  هیرحبلا  نم  اهدـنع  همهم و  نوید  اـهیلع  سیل  کـلذ و 

ماظتنا و لک  نع  ایراع  اهشیج  ناک  دق  و  هدیدج ..  جراوبب  همیدقلا  اهنفس  تلدب  ثیدحلا و  زرطلا  یلع  هیبرحلا  نفسلا  لمعل  عناصم 
ثیدـحلا زرطلا  یلع  اهـشیج  میظنت  یف  تذـخأ  هیبنجأ و  طابـض  هدـع  تبلجتـسا  اثیدـح  اهنأ  الا  همیدـق  هتحلـسأ  لـلخلا و  هیاـغ  یف 

ملـسلا هدم  اهـشیج  غلبی  هدوقفم و  هنم  هینطولا  تاساسحالا  هداوق و  شیجلا و  سوفن  یف  مکحتـسم  نبجلا  نأ  الا  هدیدجلا  هحلـسالاب 
ءامـسلا و نباـب  بقلی  وه  هیرجه و  هنـس 1292  هنطلـسلا  یـسرک  یلع  سلج  وسهناوک  روطاربمـالا  اـهکلم  و  فصن ..  نینویلم و  وحن 

سلاجم هدع  اهل  هوجولا و  ضعب  نم  هیروش  هقلطم و  هیروطاربمأ  اهتموکح  تاونس و  عبرأ  هرمع  یلوت و  هیوامـسلا  هکلمملا  بحاص 
کلاـمملا رومأ  ءارزولا  سوسی  عزاـنم و  دـالب  هنطلـسلا  رومأ  یف  قلطملا  فرـصتلا  روطاربمـالل  هسفن و  روطاربمـالا  اهـسأری  هیروـش 

یتح هموکحل  هداع  وأ  ماظن  قرخ  یف  دحال  رساجت  اهماکحل و ال  دایقنالا  هیاغ  یف  هیعرلا  هتدارا و  هرمأ و  بسحب 
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هفلاخم وأ  ملظ  لقأ  هنم  ثدـح  اذا  فراعملا و  مولعلا و  یف  الماک  ناـک  اذا  ـالا  هفیظو  یف  دـحأ  دـلقی  ـال  هینوناـق و  مهماـکحأ  نأـک 
هنمآ یه  لودلا و  هیقب  نع  هلزعلا  اهلالقتسا و  ماود  اهتمظع و  اهنؤش و  هیاعر  امیدق  تناک  دقف  اهتسایس  امأ  و  باقعلا ..  دشأب  بقاعی 

تشاع دق  الصأ و  ائیـش  یـشخت  ثیحب ال  اهردقأ  اهمظعأ و  لودلا و  ربکأ  نم  اهنأ  اهـسفن  دقتعت  اهکلامم و  رئاس  یف  هعاطم  هنئمطم 
برحب هفورعملا  اریتلکنا  نیب  اهنیب و  برحلا  تعقو  نیح  نرقلا  اذه  طساوأ  یلا  ئراط  اهیلع  ءرطی  مل  هلاحلا و  هذـه  یلع  هلیوط  انورق 

مل هلک  اذه  عم  هنـس 1274 و  برح  اهتلت  مث  اهفعـض  اهزجع و  رهظ  اهردق و  طحنا  اهرمأ و  برطـضا  اهباصأ و  ام  اهباصأ  نویفالا و 
یف تداز  همیدـقلا و  اهدـیلاقت  اهتاداع و  یلع  هرمتـسم  اهرورغ  یف  هیدامتم  لزت  مل  لب  اهتلفغ  نم  ظـقیتست  مل  اـهبئاصم و  نم  رثأـتت 

هب كرح  ایهاو  اببـس  اهل  ذختاف  هرـضاحلا  هیندملا  یف  هدشأ  غلب  هدعاس و  دتـشا  دـق  نابایلا  ناک  نییوابوروالا و  نع  اهبنجت  اهدـعب و 
یف تذـخأ  اهتلفغ و  نم  تهبتنا  کلذ  دـنع  نآلا و  یتح  اهمالآ  وکـشت  لزت  مل  احورج  اهمـسج  یف  رثأ  اهاوق و  یه  وأ  هلئاـه  اـبرح 
مسج یف  اهعماطم  رافظأ  تبشنا  اهنهو و  هصرف  ابوروأ  لود  تزهتنا  دق  اهعفنی و  اذ  ام  نکل  تاف و  ام  كرادت  اهنؤش و  للخ  حالصا 

هیضاقلا لب  اهلالقتـسا  فرـشب  هساملا  تازایتمالا  اهنم  تذخأ  تءاش و  امک  اهدارم  هدحاو  لک  تلان  هعئاجلا و  يراوضلاک  اهتکلمم 
هیسورلا برحلا  دعب  اهنأ  الا  ایسور  عم  اصوصخ  اهیلا  ببحتلا  راهظا  لودلا و  ضارغا  هریـسأ  اهتـسایس  تحبـصأ  اهتایح و  نیمث  یلع 

هیلـصالا و نیـصلا  امه  نیمـسق و  یلا  ایرادا  نیـصلا  مسقنت  و  کلذ ..  دـعب  اهنأش  لبقتـسمب  ملعأ  هّللا  اعون و  اهتایح  تشعتنا  هینابایلا 
ناکـسلا و نم  هریبک  هیبروأ  هکلمم  يوتحت  ام  ردـقب  اهنم  هدـحاو  لک  يوتحت  هیالو  رـشع  هینامث  یهف  هیلـصالا  نیـصلا  امأ  اهتاقحلم 
کلذ و نم  رثکأ  لیق  ناکـسلا و  نم  فصن  نویلم و  وحن  اهیلاهأ  ددـع  هیروطاربمالا و  هکلمملا  مومع  تخت  نیکب  هنیدـم  اهتمـصاع 

هدـع اهب  هیـشاوح و  هتلئاع و  روطاربمالا و  هماقا  لحم  يراجتلا و  اـهعقومل  هبـسنلاب  همهم  هنیدـم  یه  ضفخنم و  لهـس  یف  هعقاو  یه 
ماظتنالا هلیلق  اهعراوش  کنـض و  یف  اهلهأ  بشخلا و  نم  هینبم  اهتویب  بلغأ  نأ  الا  همیخف  هخماش  روصق  لکایه و  عناصم و  دـباعم و 
دودـحل هقـصالم  هیبرغلا  هیبونجلا  ههجلا  یف  هعقاو  هعطاقم  یه  تبتلا و  اهلوأ  هسمخف  اهتاقحلم  امأ  و  همهم ..  ندـم  هدـع  اضیأ  اـهب  و 

ناتسدنه
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یلامـش یف  هعقاو  یه  ایروشنم و  اهیناث  و  ءاتلا ..  فرح  یف  تمدـقت  دـق  عقوملا و  هعفترم  ادـج  ءاوهلا  هدراب  ایلامه  لاـبج  لامـش  یف 
هاعر و اهلهأ  رثکأ  دربلا  هدیدش  هبرتلا  هدیج  لابجلا  هریثک  یه  ریهشلا و  نیصلا  روس  نم  هیقرشلا  هیلامـشلا  ههجلا  یف  ایروک و  هکلمم 
و هیناکولملا ..  هلئاعلا  كولم  رباقم  اهب  نیینیـصلا و  رظن  یف  هسدـقم  هنیدـم  یه  ندـکوم و  هنیدـم  اهتمـصاع  یلوغم و  لـصأ  نم  مه 

هلحاق اهـضرأ  کلذـک و  اهرح  دـیدش و  اهدرب  داهوالا  لابجلا و  هریثک  هیلـصالا  نیـصلا  یلامـش  یف  هعقاو  دالب  یه  ایلوغنم و  اـهثلاث 
هیشحولا و ریمحلا  لیخلا و  نم  ریثک  اهب  دنوارلا و  رجـش  اهقئادح  یف  رثکی  لوغملا و  نم  اهلهأ  یبوق و  ءارحـص  مظعم  لغـشت  ءادرج 

لوهس هدع  نع  هرابع  یه  هنطلسلا و  برغ  یف  یه  هیقرـشلا و  ناتـسکرتلا  اهعبار  و  هداع ..  ظفاحملا  ماقم  اهب  اغروأ و  هنیدم  اهزکرم 
لوـغملا و مجعلا و  نم  اـهلهأ  طـقف و  تاعقنتـسملا  تاریحبلا و  رهنـالا و  رواـج  اـم  اهـضرأ  نم  عرزی  عرزلا  رطملا و  همیدـع  هعـستم 

طسو لهس  یف  هعقاو  یه  ایروک و  اهسماخ  و  راغـشاک ..  هنیدم  اهزکرم  عئانـصلا و  یف  همات  هراهم  مهل  مالـسالا و  مهنید  نامکرتلا و 
امأ ناسنج  وی و  ناسوف  وبلومیـشت و  یه  بناجالل  هحوتفملا  اهروغث  همـسن و  فلأ  وحن 250  اهناکس  لویس  هنیدم  اهتمـصاع  لابج و 

اینامل الاشتوایک  لاغتربلل و  داکم و  هریزج  اریتلکنال و  ایروتکف  اهتمصاع  غنک و  غنه  هریزج  یهف  نیصلا  یف  نییوابوروألا  تارمعتسم 
وحنب دالیملا  لبق  ناک  يذلا  نوت ) ناوه   ) کلملا نم  ئدتبی  هنا  نیینیصلا  داقتعا  یلع  قیقحتلا و  یلع  أدبملا  لوهجمف  اهخیرات  امأ  .. 

هیف اوناک  یناثلا  رودـلا  نیباعثلا و  ماسجاک  هیف  ملاعلا  ماسجأ  تناک  لوالا  رودـلا  راودأ  هثالث  هفلخ  تام و  مث  نینـسلا  نم  اـنویلم   96
ّیـس هلالا و  تنب  تناک  امنیب  مث  هیرـشبلا  هقلخلا  هیف  تمت  ثلاثلا  رودـلا  ناصح و  ناقیـس  لوغ و  سأر  نابعث و  مسج  لـفط و  هجوب 
رـشع ینثا  هلماح  تیقب  نأ  دـعب  اهب و  طاحأ  حزق و  سوق  لزن  لاحلا  یف  اهب و  ترثأتف  هریبکلا  حورلا  تفداص  رهنلا  ئطاش  یلع  هزنتت 
اولاز یتلا ال  مهتافارخ  نم  هنودقتعی  ام  رخآ  یلا  هینیصلا  هباتکلا  عضو  يذلا  وه  حون و  وه  يذلا  یهوف  کلملا  وه  ادلو  تعضو  هنس 
اهنأ الا  هیندم  انارمع و  ادوجو و  اهمدقأ  نم  یهف  دالبلا  مدقأ  نکت  مل  نا  هکلمملا  هذـه  نا  لوقن  لامجالاب  نآلا و  یلا  اهب  نیکـسمتم 
اوبتک برعلا و  اهیلا  بهذ  نأ  یلا  الیلق  الا  نامورلا  نانویلا و  خـیراوت  یف  یتح  رکذ  اهل  دـجوی  مل  ءافخلا و  اـیاوز  یف  هیوزنم  تناـک 

تاباتک اهنع 
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أدـبم هیفیک  یف  فلتخا  دـق  هرجهلا و  نم  ثلاثلا  نرقلا  طساوأ  یف  کلذ  اهوحن و  ملاـعلا  راـکفأ  تهجوت  تقولا  کـلذ  نم  هریثک و 
ملعت اهب و  سلج  مث  اهلـصو  هیوبنلا و  هرجهلا  مایا  اهیلا  رفاس  یباحـصلا  هشعر  نب  باهو  نا  لیقف  هینیـصلا  دالبلا  یلا  مالـسالا  لوخد 
لباق مث  ریثک  قلخ  هیدی  یلع  ملسأ  هنأش و  يوقف  كانه  یمالسالا  نیذلا  رشن  یف  ذخأ  مث  مهقالخأ  مهتاداع و  سرد  هینیصلا و  هغللا 
الیوط شاع  ام  دعب  یفوت  نأ  یلا  مهدنع  امرتحم  الجبم  لزی  مل  هیاعرلا و  دیزم  هنم  یقل  دالیملل و  هنس 928  غنوست ) يات   ) روطاربمالا

نب هبیتق  براـح  نیح  هیرجه  هنـس 88  خیرات  نم  ئدتبت  نیـصلاب  برعلا  هقالع  نا  لیق  هرکذل و  ادـیلخت  اراکذـت  نوینیـصلا  هل  ماقأ  و 
ناسارخ لماع  یمکحلا  حارجلا  نا  لیق  نوغابنروک و  یعدی  مهریمأ  ناک  نیصلل و  نیعبات  اوناک  نیذلا  هناغرف  دغصلا و  یلاهأ  ملسم 

امل هنا  لیق  يرکـشیلا و  رمعم  نب  هّللا  دبع  هدایقب  نیـصلا  یلا  اشیج  هنع  هّللا  یـضر  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هفالخ  مکح  أدـبم  یف  لسرأ 
یلع نظی  ام  یلع  مهانکسل  اتویب  اوماقأ  هینیـصلا و  دالبلا  یلا  مهنم  ضعب  رجاه  هیومألا  هلودلا  مایأ  نییولعلا  فارـشالا  داهطـضا  رثک 
امفیک کلذ و  ریغ  لیق  اورـشتنا و  نیحلا  کلذ  نم  هدعاسملا و  دی  مهل  دـم  اهروطاربمأ و  اونداه  هینیـصلا و  هناتـسکرتلاب  میراتلا  رهن 
هینطو هروث  تماق  هیرجه  هنس 138  یف  هناف  نییسابعلا  رـصع  ءاهتنا  لبق  ناک  هینیـصلا  دالبلا  یف  مالـسالا  راشتنا  نا  دکؤملا  نمف  ناک 
هـسمخ وحن  لاسراب  هفعـسأف  یـسابعلا  روصنملا  رفعج  یبأ  هفیلخلاب  دجنتـسی  روطاربمالا  لسرأف  اـهرمأ  لحفتـسا  دـالبلا و  کـلت  یف 

مث اهیراجم  یلا  رومالا  اوداعأ  هروثلا و  تنکس  هحارلا و  نمألا و  دیطوتب  اوماق  كانه  اولصو  املف  مالـسالا  ناعجـش  نم  لجر  فالآ 
برعلا و باهذل  أدبم  کلذ  ناک  مارکالا و  هزعملاب و  اهلباقف  غنستوس  روطاربمالا  یلا  ادوف  دیـشرلا و  نوراه  لسرأ  لیلقب  کلذ  دعب 

مظتنا هیبرغلا و  تاهجلا  یف  مالـسالا  نید  اورـشن  نوتناک و  هنیدـم  اورمعتـسا  یتح  لـیلقلا  ـالا  ضمی  مل  مث  دـالبلا  کـلت  یلا  سرفلا 
روطاربمـالا یلوتـسا  لوغملا و  هلود  تتأ  یتح  هینیـصلا  كولملا  نم  سکاـعم  ـال  ریـصن و  نودـب  نیـصلا  یف  مالـسالا  یقب  مهرمأ و 

ءابعاب ماقف  هرازولا  هدلق  یتک و  انبلا  دمحا  یعدـی  مالـسالا  نم  امیقتـسم  انیمأ  هتموکحل  بختناف  کلملا  یـسرک  یلع  ناخ  ییالبوک 
کلذ نم  نوملـسملا  دـهتجا  رـصعلا و  کلذ  یف  ایلعلا  دـیلا  مهل  تراص  یتح  مهنأش  یلعأ  هیاعر و  لـکب  مالـسالا  ساـس  هرازولا و 

تقولا
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مل تایالولا و  ماکح  ءارزولا و  باونلا و  داوقلا و  مهنم  راص  هیلاعلا و  بصانملا  یلا  اوقترا  دالبلا و  کلت  یف  هراجتلا  هعانـصلا و  یف 
جارختسا هثداح  یف  نیینیصلا  نیملسملا و  نیب  فالتخالا  اهببـس  ناک  یتلا  هریهـشلا  نانوی  هروث  تثدح  نأ  یلا  نمأ  وده و  یف  اولازی 

دـض اریرقت  هیلا  مدـق  روطاربمألا و  یلا  رمألا  وکـشی  میلقالا  مکاـح  لـسرأف  مهنیب  تاـنحاشملا  تأدـتبا  وف و  یلاـت  ندـعم  نم  هضفلا 
مالـسالا مومع  نیب  هروثلا  ترـشتنا  مهئاملع و  رابک  دـحأ  مهـسیئر  اولعج  اونـصحت و  عافدـلل و  اودعتـسا  مالـسالا  غلب  اـملف  مالـسالا 

داوق یلع  تارم  هدع  امهب  سیئرلا  رـصتنا  وایـس و  نیوون  رخآلا  و  نیپسهام ؟؟؟ امهدحأ  یعدی  نامیظع  نادئاق  هعم  ناک  نیینیـصلا و 
نادئاقلا عضوف  مارکالا  هیاغ  امهمرکأ  امهاقر و  هفرط و  یلا  نیروکذملا  نیدئاقلا  بلجتسا  هندهلا و  بلط  یلا  هرطـضا  روطاربمالا و 

مکح نم  نانوی  هعطاقم  صیلخت  یلع  رـصأ  کلذ و  ضتری  مل  وایـس  نیووت  نأ  الا  لاتقلا  نع  نیملـسملا  افک  حالـسلا و  ناروکذملا 
وف و یلات  هنیدم  هکلم  همـصاع  لعج  هنس 1285 و  کلذ  نامیلـس و  ناطلـسلاب  هوبقل  مهیلع و  اکلم  نوملـسملا  هراتخا  مث  روطاربمالا 

ضعب هلباقف  هیـسایس  هثعب  یف  نیـصلا  یلا  ندالـس  يزیلکنالا  دئاقلا  لصو  خیراتلا  کلذ  یف  هنس 1287 و  یلا  نیینیـصلل  اشوانم  یقب 
روکذملا دئاقلا  مهیلع  راشأف  هیمالسا  هکلمم  سیـسأت  یف  مهتدعاسم  یلع  هیزیلکنالا  هموکحلا  ثحی  نأ  هنم  اوبلط  مالـسالا و  ءامعز 

یلا روکذـملا  نسح  ریمـألا  بهذـف  کـلذ  یف  هیزیلکنـالا  هموکحلا  رباـخیل  اریتلکنا  یلا  نامیلـس  ناطلـسلا  نب  نسح  دـئاقلا  لاـسراب 
هرکف نسح  ریمالا  هجو  کلذ  یلع  روکذـملا و  رتسملا  هیلا  تفتلی  ملف  هدوصقم  نأش  یف  هملک  نوتـسدالغ و  رتسملا  لـباق  اریتلکنا و 
نکت مل  فورظلا  نأ  الا  هدعاسملاب  ادع  هنم و  ذخأ  زیزعلا و  دـبع  ناطلـسلا  دـصقف  کلذ  یف  اهطیـسوت  هینامثعلا و  هلودـلا  دـصق  یلا 

هابأ دـجو  نیملـسملا و  لالقتـسا  یلع  تضق  دـق  هینیـصلا  هموکحلا  دـجو  لـصو  نیح  هدـالب و  یلا  عجرف  تقولا  کـلذ  یف  هفعـسم 
الا هعانصلا  هراجتلا و  یلا  مهراظنأ  اوول  مهلالقتسا  نم  نوملـسملا  سئی  املف  هروثلا  تأفطنا  مسلاب و  هسفن  لتق  دق  نامیلـس  ناطلـسلا 

مهنم اریثک  يرتف  یـسایسلا  مدـقتلا  هیار  نیزئاـح  اولاز  ـال  بادـالا  فراـعملا و  یف  ادادعتـسا  نیینیـصلا  یقرأ  مهنوک  ثیح  نم  مهنأ 
یف قدصلا  قالخألا و  هئامد  سأبلا و  هوق  نم  هب  اورهتشا  ام  کلذ  یف  ببسلا  هراظنلا و  هرامالا و  هرازولا و  بتر  نیدلقتم 
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مث هدحاو : هلئاع  دارفا  مهنأک  هدحاو  ههج  یف  نوشیعی  مهلک  هدیمحلا و  تافـصلا  نم  کلذ  ریغ  همذـلا و  سفنلا و  هراهط  هلماعملا و 
يذلا وه  روکذملا و  کلملا  هلود  اهلوأ  هلود  یلا 22  مسقنی  وه  یت و  غناوه  کلملا  نم  ناک  ینیـصلا  خیراتلا  ءادتبا  نأ  رهظی  يذلا 

شاع نأ  دعب  زقلا و  دود  هیبرت  مهتملع  هتأرما  دوقنلا و  ماهسلا و  تابرعلا و  مهل  عرتخا  هسدنهلا و  مهملعف  مهتیب  مولعلا  رـشن  یف  عرش 
هـسمخلا هسدقملا  بتکلا  دحأ  بتک  هتدم  یف  وای و  کلملا  هدـعب  یتأ  مث  هنـس  مکح 80  هنبا و  هفلخ  تام و  هنـس  هئام  کـلملا  یف 

هجاح و هل  ناک  نمف  تاجاحلا  هباتکل  هضرعم  هحول  هرصق  باب  یلع  عضو  ملاعلا و  یف  باتک  مدقأ  هنا  لاقی  نیینیصلا و  دنع  هریهشلا 
عمج دـق  هجاحلا و  یـضقی  بتک و  ام  رظنی  هسفنب و  کلملا  جرخیف  اهبناجب  اسرج  قدـی  مث  اهیلع  هتجاـح  بتکی  ناطلـسلل  اـهثب  دارأ 
ناک روکذملا و  نوشوی  هدعب  یلوت  تام و  مث  نوشوی  یعدی  مهنم  لجرل  کلملاب  یصوأ  مث  هدحاو  همأ  مهلعج  نیینیـصلا و  قرفتم 
هفلخ هتوم  دـعب  هتلئاع و  یف  ایئار  مکحلا و  لعج  سییاقملا و  نیزاوملا و  عضو  نیناوقلا و  مهل  عرـشف  هلادـعلل  ابحم  راوطالا  میقتـسم 

هیعرلا و هدـض  تجاهف  بعللا  وهللا و  دیـصلاب و  علولا  دـیدش  ناـک  غنک و  ياـت  هدـعب  یلوت  تاـم و  مث  ـالیلق  ـالا  شعی  ملف  یک  هنبا 
فوسکلا نع  هوربخی  مل  ثیح  مهلتق  هءارزو و  رـضحأف  همایأ  یف  تفـسک  سمـشلا  نأ  هثداوح  نم  غنک و  نوش  هاـخأ  اولو  هوعلخ و 

نم کلملا  بلس  کلذ  هبقاع  ناکف  مهتاذلم  یف  نیسمغنم  مهتاوهـش  عابتا  یلع  نیتفاهتم  اوناک  نوریثک  كولم  هفلخ  مث  هثودح  لبق 
یلع یلوتـسا  غناش  کلملا  اهلوأ  ناک  هیناـثلا و  هلودـلا  اـهتفلخ  یلوـألا و  هلودـلا  تضرقنا  کلذـب  مهریغل و  همیلـسن  مهیدـیأ و  نیب 
لبق يذ  نم  نسحأ  نوکت  نأ  تدرأ  اذا  هالعأ : یف  بتک  عنـصلا و  رهاب  امامح  ینب  هنأ  هثداوح  نم  هلتق و  هفلـس و  علخ  دـعب  کـلملا 

یـساق اظیلغ  اظف  ناک  سواس و  کلملا  مهدـعب  یتأ  مث  هتلئاع  نم  كولم  هدـع  هفلخ  تام و  مث  تارم  ثالث  موی  لک  کسفن  رهطف 
مایالا و نم  اموی  هحصن  هئارزو  دحأ  نأ  اهنم  اهنطب و  یف  اهاری  نأ  لجال  ارامث  تلکأ  هأرما  لتق  هنأ  هرداون  هلمج  نم  ادبتسم و  بلقلا 

قطت مل  امل  هنطب و  قش  مث  کلذ  رظننلف  بلقلا  یف  تاحتف  عبـس  میکحلل  نأ  تعمـس  دـق  میکحل و  کنا  اقح  هل  لاقف  ملظلا  نع  هاـهن 
اهکولم لوأ  ناک  باختنالاب  وی و  یش  هلود  یه  هثلاثلا و  هلودلا  اهتیلو  مث  هیناثلا  هلودلا  تهتنا  هب  هتلتق و  هیلع و  تجاه  هملظ  هیعرلا 
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ممأ هتعاط  تحت  تلخد  تاحوتفلا و  یف  هیوق  همه  هل  ناک  يذلا  غندوم  کلملا  اهکولم  رهـشأ  هدیدج  هلئاع  سـساف  ناوی )  ) کلملا
الا بارطضالا  دتـشا  هیعرلا و  تاروث  تجاه  کلذب  دبتـسم و  ملاظ  رذبم  لک  الا  هلودلا  هذه  كولم  نم  هدعب  تأی  مل  هنأ  الا  هدیدع 
یه هعبارلا و  هلودلا  اهدعب  تتأ  مث  ریظن  امهل  دـجوی  مل  وستوال  سویـسوفنوک و  امه  نیمیظع و  نیفوسلیفب  تمتخ  هلودـلا  هذـه  نأ 

دودـحلاب اراـم  یلیـشتپ  جـیلخ  نم  دـتمملا  میظعلا  روسلا  ینب  يذـلا  وه  یت و  غنو  یـش  کـلملا  اـهکولم  رهـشأ  نم  یتلا  نیـست  هلود 
هطلاغم دارأ  ءایحأ و  هایاعر  نم  هئامعبرأ  نفد  ارئاج  ارابج  ناـک  ـالیم و  هلوط 1250  ناک  رتتلا و  تاراغ  نم  اهیقیل  هینیـصلا  هیلامـشلا 

تدادزا هتوـمب  هیخیراـتلا و  بتکلا  بلغأ  قرح  همیدـقلا و  ثداوـحلا  هـظفح  دهطـضاف  نیـصلا  كوـلم  لوأ  هـسفن  لـعجیل  خـیراتلا 
سیئر ناک  يذلا  غنتوی  وأ  وستواک  کلملا  اهکولم  لوأ  یتلا  ناهلا  هلود  اهتیلو  مث  هلودـلا  ءاهتناب  تهتنا  تابارطـضالا و  لکاشملا و 

نوکسلا نمألا و  بثتسا  نأ  دعب  ناه و  هتلود  یمـس  هنطلـسلا و  یـسرک  یلع  سلج  اهکولم و  رخآ  لتقف  هلبق  یتلا  هلودلا  دض  هروثلا 
لاق مولعلا و  بتک  یف  هعلاطملا  یلا  لام  اریخأ  مث  نیقابلاب  مهبراحف  هدـض  هیعرلا  ضعب  راثف  هیعرلا  لمهأ  تاذلتـسملا و  یلع  فکع 
اهدی نم  کلملا  عایض  نم  همأ  تفاخف  تام  نیتنس  دعب  مث  هیلع  هیصو  همأ  تلعجف  اریغص  ناک  یت و  یبوه  هنبا  هدعب  یلوت  مث  رعشلا 

یلع سلج  اهدـی و  نم  کلملا  عزن  اهدـض و  ران  یفوتملا  اخأ  یت  نیی  نأ  الا  اهنبا  لدـب  اهدـلو  تلعج  اهتلتق و  هحالف  نباب  تءاـجف 
هلدع یف  هبغار  هعئاط  تلخد  همکح  نع  هجراخلا  بوعشلا  نم  اریثک  نا  یتح  ادج  هنسح  هتریس  تناک  هیعرلا و  یف  لدع  یسرکلا و 

کلملا اهنم  هیلامـشلا  ناهلا  هلود  یه  هسداسلا و  هلودـلا  اهتیلو  هسماخلا و  هلودـلا  تهتنا  نأ  یلا  هریغ  مث  یتوی  هنبا  یلوت  تام و  مث 
ترثک هلودلا  هذـه  هدـم  یف  هیدالیم و  هنـس 220  مهتلود  تهتنا  نأ  یلا  مهتلود  یف  تاروثلا  تدتـشا  نیذـلا  هریغ  مث  هنبا  مث  ینوـه 

لعج تاذلتسملا و  بعللا و  وهللاب و  اعلوم  ناک  یتویوی و  کلملا  اهکولم  لوأ  یتلا  هعباسلا  هلودلا  اهتیلو  مث  نیـصلل  هیبنجألا  دوفولا 
نأ تعاطتـسا  مهنم  هأرما  يأـف  هبرعلا  رورم  ندـصری  شئاـشحلا و  بیطأ  نلمحی  نأ  هءاـسن  رمأـی  ناـک  ناـفرخلا و  اهبحـست  هبرع  هـل 

لزت مل  هدیدع و  تاروث  هدعب  تماق  تام و  مث  اهتلیل  هلیللا  تناک  اهدنع و  لزن  اهشیشحب  ناقرخلا  لیمتست 
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سفن فالآ  عسی 10  ارصق  ینتبأ  هتاذ و  یف  قرغتسا  هیعرلا و  لمهأ  هنأ  الا  یـسرکلا  یلع  سلج  واشت و  کلملا  ءاج  یتح  همرطـضم 
هرصع ءاسن  لمجأ  نم  افولأ  هنکسأ  رهاوجلاب و  هباوبأ  عصر  هضفلا و  نم  هتدمعأ  ماخرل و  نم  هناردج  بهذلا و  نم  هسیقاوت  لعج  و 

ناک هنماثلا و  هلودلا  یه  هتلئاع و  ریغ  هلودـلا  تملـس  تام و  مث  دایجلا  تابکار  هبکوم  یف  نرـس  بهذ  امنیأ  هل  اسرح  نهنم  لعج  و 
اهتقباس ننس  یلع  تناک  هنس 483 و  هعساتلا  هلودلا  اهتفلخ  لطت و  مل  بورحلا  تاروثلا و  هرثک  هطساوب  هیدالیم و  هنس 420  اهؤادتبا 

هنس رشع  هثلاثلا  مث  هنس 589  رشع  هیناثلا  مث  هنس 557  رـشع  هیداحلا  اهتفلخ  کلذک و  تضرقنا  مث  هنس 503  هرشاعل  هلودلا  اهتیلو  و 
یلا اشیج  لسرأ  هروثلا و  أفطأ  مهلتقف و  هتوخا  هیلع  راث  نیینیـصلا  لاطب  نم  ناک  يذـلا  نای  یل  روطاربمالا  اهکولم  لوأ  ناـک  618 و 

درجدزی کلملا  برعلا  درط  همایأ  یف  ناتـسکرتلا و  مجعلا و  دالب  یلا  لصو  نأ  یلا  تاحوتفلا  یف  الـسرتسم  لاز  ایـسآ و ال  طساوأ 
وهللا و اهیف  هسفن  یلع  مرحی  مایأ  هثالث  مایص  دعب  الا  دحأ  لتقب  رمأی  ناک ال  اریثک و  هیبرحلا  نونفلا  عسو  هدنع و  یمتحاف  مجعلا  هاش 

عطقی نمک  ناک  هذالم  هضارغا و  ءاضقل  همألا  کلملا  مدختسا  اذاف  کلم  اهل  الا و  همأ  همأب و ال  الا  کلم  لوقی ال  ناک  یقیسوملا و 
هتوم نم  هنس  نیعبس  دعب  مث  نیصلا  هیحیسملا  تلخد  هتدم  یف  ادیدش و  انزح  هینیـصلا  همالا  هیلع  تنزحف  تام  هنطب  عبـشیل  همحل  نم 
لخد نیصلاب و  هیکرتلا  لئابقلا  ضعب  تلصتا  همایأ  یف  هیرجه و  هنس 95  غنوست  ناوج  کلملا  ءاج  تابارطضالا  تاروتلاب و  تضقنا 
هدـع یف  امکاح  شویجلا و  دـئاق  راص  یتح  یقرتی  لاز  هینیـصلا و ال  هیرکـسعلا  ناشول  ناجن  نیینیـصلا  دـنع  یمـسملا  اهئارمأ  دـحأ 

هذـخأف و هنبال  همتخ  یطعأ  روطاربمالا  نأ  الا  هلحم  سلج  هعلخ و  همـصاعل و  لـخد  روطاربمـالا و  دـض  هروثلا  مرـضأ  مث  تاـعطاقم 
لـسرأ نیـصلا و  برعلا و  نیب  قئالعلا  ترثک  همایأ  یف  هیبأ و  لدب  سلج  هلتق و  ناشول و  ناجن  هب  براح  امیظع و  اشیج  هلوح  عمج 

دجوی مل  نینسلا  نم  لیلق  یف  اهدعب  لود  هدع  تبقاعت  هتلود و  تضقنا  مث  مارکالاب  مهلباقف  ءارفـس  هثالث  هیلا  دیـشرلا  نوراه  هفیلخلا 
حودمم ناک  ثلاثلا و  وست  يات  کلملا  اهکولم  لوأ  یتلا  هرـشاعلا  هلودـلا  تءاج  مث  هیلخادـلا  تابارطـضالا  يوس  ثداوحلا  نم  اهب 

هروهظ نأ  نظ  فاخف و  بنذوذ  مجن  همایأ  یف  رهظ  هنأ  یتح  ادج  هریسلا 
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هنس 414 غنوست  یجد  هنبا  یلوت  تام و  مث  حامـسلا  مهنم  بلط  هایاعر و  هبخن  عمج  مث  بئارـضلا  فیفختب  رمأف  هیعرلا  هملظل  باقع 
رمأ أدتبا  هنـس 559 و  تناک  نأ  یلا  نوریثک  كولم  هفلخ  مث  اریثک  شعی  مل  هنا  الا  مولعلل  ابحم  امیحر  اقوفـش  هیبأ  ننـس  یلع  ناک  و 

میظع ءزج  یلع  یلوتـسا  رارج و  شیجب  فحز  مث  نیـصلا  نم  ءزج  یلع  ناخ  زیکنج  یلوتـسا  اهیف  هنس 623 و  یلا  روهظلاب  لوغملا 
نابایلا ذخأ  یف  عمط  نأ  یلا  هرمأ  لسرتسا  مث  هداوق  نیب  اهمسق  اهلک و  نیـصلا  مکح  یقابلا و  لمکأ  ناخ و  يالبوق  هنبا  ماق  مث  اهنم 
نیصلا دالب  ریهشلا  هلاحرلا  یلوب  وکرام  لخد  هتدم  یف  هلوطسأ و  تقرغأ  هدیدش  هفصاعب  اهنع  دترا  ثیح  ریداقتلا  هفعست  مل  نکل  و 

اهلوادتت لزت  مل  مث  نیکاب  تسسأ  امیظع و  اراشتنا  مالسالا  هتدم  یف  اضیأ  رـشتنا  هریثک و  تاعطاقم  یلع  امکاح  راص  هنم و  برقت  و 
همایأ یف  هعاجم  تعقو  هنا  لیق  یتح  تاذلتـسملا  یهالملا و  یلع  افکاع  ناک  مهرخآ و  وه  یت و  نوش  اهالوت  نأ  یلا  لوغملا  يدیأ 

هلودلا تهتنا  هب  هتعلخ و  هنم و  ایاعرلا  تجض  مث  هنبرطی  هاتف  رشع  هتس  نیب  هترکـس  یف  قراغ  وه  همـسن و  فلأ  وحن 900  اهب  کله 
هراهم فاصنا و  هلادعاذ و  ناک  هنس 770 و  وی ) غنوه   ) کلملا اهسسأ  یتلا  جنملا  هلود  یه  نورـشعلا و  هیداحلا و  هلودلا  اهتبقعأ  مث 
كولم هفلخ  هتوم  دـعب  مث  یت  نوـی  نیک  هنبا  هیلو  هنـس 806 و  تام  مث  هحارلا  نمالا و  هیاغ  هتیاعر  لـظ  یف  هیعرلا  تلاـن  مولعلا  یف 
کلذـب نییلاغتربلاب و  اوناعتـسا  یتح  اوحجنی  مل  مهنکل  هیناث و  هرم  اهذـخأ  اودارأ  نیـصلا و  یلا  رتتلا  داـع  مهماـیأ  رخآ  یف  فاـعض 

روطاربمالا مهرهق  هنـس 1054  یف  مث  مهنم  اریثـک  اولتقف  اولعفی  ملف  مهـسؤر  قلحب  نیینیـصلا  اورمأ  نیکاـب و  اولخد  اـهیلع و  اولوتـسا 
ریثک یلع  یلوتساف  نیرشعلا  هیناثلا و  هلودلا  سسؤم  هولعج  اریبک و  الافتحا  هل  نوینیصلا  لفتحا  نیصلا و  یلع  یلوتسا  و  یس ) نوش  )

مث اهذـخأ  اهجوز و  لتقف  هأرما  بحأ  هتاذلتـسم و  یلع  فکع  هلاح و  بلقنا  مث  هرمأ  ءادـتبا  یف  هریـسلا  میقتـسم  ناـک  دـالبلا و  نم 
هل اولعجف  اریغص  همکح  ءدب  یف  ناک  هنس 1073 و  یه  غنک  هفلخ  کلذ و  ءانثأ  یف  تام  ادیدش و  انزح  اهیلع  نزحف  هنـس  دعب  تتام 

ایـسایس ارعاش  املاع  ناک  دق  بصانملا و  یف  نایـصخلا  هیقرت  مدعب  انوناق  اوردصأ  یـصخ و  فالآ  هعبرأ  هرـصق  نم  اودرط  ءالفک و 
صوصل ضعب  نأ  همایأ  ثداوح  نم  عبارلا و  سیولب  نویوابوروألا  هنرق  مولعلا  رشنل  ابحم 
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نأ يأر  کلذب و  روطاربمالا  عمـس  املف  مهفونأ  عدج  مهناذآ و  عطق  لجر و  فالآ  هعبرأ  هنم  رـسأ  هرـسکف و  هلوطـسا  براح  رحبلا 
تامملا و یلا  مهـسفنأ  نع  اوعفادی  مل  مهنا  هیانجب  اعیمج  مهلتقب  رمأ  هموکحلا  هماهـش  یلع  لجخلاب  دوعی  هایحلا  دیق  یف  ءالؤه  ءاقب 

بلط هنأ  اضیأ  همایأ  ثداوح  نم  هفلخ و  دـی  نم  ـالا  اهـصیلخت  هموکحلا  عطتـست  مل  هزومرف و  هریزج  یلع  روکذـملا  صللا  یلوتـسا 
روطاربمالا و همجاهم  اهب  ادصاق  لتاقم  فلأ  یف 80  هیلا  مدق  بلطلا  هغلب  املف  میلاقالا  دحأ  یف  امکاح  ناک  يوک  ناشوأ  همسا  الجر 
ام اریثک  ناک  تاحوتف و  هدع  حـتف  ایـسآ و  طساوأ  یلا  هرظن  يول  مث  اهعجرتسا  هزومرف و  هریزج  ازغ  مث  ابئاخ  دـتراف  حـجنی  مل  هنکل 

درط یلوت  نأ  دعب  و  غنـشت ) غنوی   ) روطاربمالا هدـعب  ماق  هنـس 1135 و  تام  مث  نییوابوروألا  حاوس  ضعب  بورحلا  هذه  یف  هبحـصی 
یتح صخـش  مدـعی  نأ ال  رمأ  هنأ  هلاوحأ  نم  هلادـعلا و  هیاغب  مهیف  راس  ماـظن و  متأ  هتیعر  مظن  نیـصلا و  نم  نییحیـسملا  نیلـسرملا 
وحن هسفنب  نفد  وه و  مدـقت  مهنفدـب و  هلاجر  رمأف  نیریثک  اقلخ  تتامأف  همایأ  یف  هلزلز  تثدـح  تارم و  ثـالث  هیلع  هتیـضق  ضرعت 

نیملـسملا دالب  یلع  رتتلا و  دالب  یلع  یلوتـسا  رارج و  شیجب  فحز  هنأ  هثداوح  نم  و  غنول ) نییک   ) روطاربمالا هفلخ  مث  لجر  هئاـم 
همیزعلا تباث  ناک  شیع و  دـغرأب  همایأ  یف  هیعرلا  تشاع  مجعلا و  دالب  یلا  نیـصلا  دودـح  تدـتما  هنمز  یف  مهمکح و  تحت  یتلا 
بتکلا یـصحأ  هنأ  يوری  دایـص و  فالآ  هرـشع  هعم  بحـصتسی  دیـصلا  یلا  جرخ  اذا  ناک  اخرؤم و  ارعاش  مهفلا  داح  شاـجلا  يوق 

یف تابارطضالا  لقالقلا و  تماق  هنمز  یف  هنس 1211 و  غنکایک )  ) هنبا روطاربمالا  هفلخ  مث  دیزت  وأ  افلأ  اهدجوف 180  هعفانلا  هینیصلا 
عنمب ارمأ  ردصأ  هیلع  ءانب  مایأ و  هعضب  هورـسأ  هرـصق و  یف  هومجاه  هیرـس و  تایعمج  هدع  هتمواقم  یف  تفلأت  نیـصلا و  ءاحنا  رئاس 

رهن ءام  یغط  اضیأ  همایأ  یف  سفن و  فـالآ  وحن 10  مایألا  کلت  یف  مدـعأ  دـحاو و  ناکم  یف  رافنأ  رافمأ  هسمخ  نم  رثکأ  عاـمتجا 
نم میظع  ءزج  یلع  سوناـیقوألا  ءاـم  تعفد  نـیکب و  بـلغأ  تـبرخف  هدـیدش  هفـصاع  تماـق  صخـش و  فـلأ  قرغأف 100  رفـصالا 
الا اهئافطأ  نم  نکمتی  ملف  هلعاش  تاروثلا  نارین  هیروطاربمالا و  یلع  یلوتـسا  هنـس 1236  غناوک ) وات   ) هنبا هفلخ  تام و  مث  ئطاوشلا 

یف تعسوت  اریتلکنا  نأ  اهببس  ناک  نویفألا و  برح  زیلجنالا  هیلع  رهشأ  و 
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ظاتغاف لیات  نییـالم  نمثب 105  لـطر   4375000 هنـس 1254 : یف  هنم  تلخدأ  یتح  امیظع  اعـسوت  نیـصلا  دالب  یف  نویفـألا  هراـجت 
هنس نیصلا  یلا  اهلوطسأ  تقاس  کلذب و  اهفرش  ساسم  تعدا  کلذ  اریتلکنا  تأر  املف  هیف  هراجتلا  عنمب  رمأ  کلذ و  نم  روطاربمألا 

حبصأ ياغنش و  وپ و  جنتو  ياه و  غنت  یلع  یلوتساف  اومزهنا  هتمواقم و  نوینیصلا  عطتسی  ملف  نوتناک  هنیدم  لوطسالا  رـصاحف   1256
اهیناث هیبرح  همارغ  ارالود  نویلم  نیصلا 21  عفدت  نأ  اهلوأ  طورش  هثالثب  مت  دقعناف و  حلصلا  یلا  روطاربمالا  رطضاف  نیکنات  نم  ابیرق 

غنوک غنوه  هریزج  نع  اریتلکنال  لزانتت  نأ  اهثلاث  ياغنـش  وپ و  جنن  ویـشتوف و  ياومأ و  نوتناک و  روغث  هیوابوروالا  هراجتلل  حـتفت  نأ 
همایأ یف  هنـس و  رمع 19  یف  غـنوف  نییه  روطاربمـالا  هنبا  هفلخ  مث  نویفـالا  نم  اـسیک  نیـصلل 8190  اریتلکنا  تلخدأ  نیتنـس  دعب  مث 

اریتلکنا عم  هدهاعملا  قوقحب  مایقلا  یف  یناوت  هنأ  هببـس  اسنرف و  عم  اریتلکنا  برحب  هعم  رمالا  متخ  هیلخاد و  تاناروث  هدع  هیلع  تماق 
روطاربمالل یفیصلا  رصقلا  تقرحأ  نیکب و  امهشویج  تلخد  هیلع و  ناتلودلا  ترـصتناف  برحلا  تماق  اسنرف و  عم  اریتلکنا  تدحتاف 

عیمج حتف  امهظفحل و  دونجلا  نم  افلأ  رشع  ینثاب  نیطاحم  نیکب  یف  نیتلودلل  ءارفـس  عضو  طرـشب  مت  حلـصلل و  روطاربمالا  رطـضاف 
غنوت  ) روطاربمالا هفلخ  اروهقم و  روکذملا  روطاربمالا  تام  مث  هیوابوروالا  هراجتلل  یناوم  عست  حتف  امهایاعر و  لوجتل  هنطلـسلا  دالب 

ءالکولا یفظوم  یـست  نییت  یلاهأ  حبذ  هنـس 1287  یف  مث  هجئاه  تناک  یتلا  تاروثلا  دمخأ  همع و  هلفکف  ریغـص  وه  یلو و  یـشت )
یلو و یـسهناوک ) وأ  وه  حـناوک   ) روطاربمالا هفلخ  مث  نیعبـسلا  برحب  اهلاغتـشا  بسح  کلذـب  متهت  مل  اسنرف  نأ  ـالا  نییواـسنرفلا 

هریزج یف  نیینابایلا  ضعب  لـتق  اهببـس  نییناـبایلا و  هثداـح  تعقو  هماـیأ  یف  یفوتملا و  هلمرأ  هروطاربمـالا  هتلفکف  تاونـس  عبرأ  هرمع 
نابایلا اهب  تلاـن  هدـهاعم  اـمهنیب  تدـقع  تلخادـت و  اریتلکنا  نأ  ـالا  نیـصلا  یلع  برحلا  راهـشا  دارأ  روطاربمـالا و  بضغف  هزومرف 

اذـه دربی  دـکی  مل  تبثلا و  یلا  هلمح  لاسراب  هیناثلل  حمـس  هدـهاعم  اریتلکنا  نیـصلا و  نیب  دـقع  هنـس 1296  یف  مث  همزاللا  هیـضرتلا 
هموکحلا تملع  املف  کلذب  اقافو  ینیـصلا  دمتعملا  عم  تدقع  اهعازنل و  الحم  اجلوک  هعطق  تذـختا  ایـسور و  تجاه  یتح  قافتالا 

فارتعالا ضفرب  تنلعأ  هتمدعأ و  اهلیکو و  تبلجتسا  کلذب  هینیصلا 
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ءزجلا ادع  ام  اجلوک  یـضارأ  عیمج  اهئاطعاب  یـضقت  هدـهاعم  نیـصلا  عم  تدـقع  یتح  هعزانم  لزت  مل  ایـسور  نأ  الا  قافولا  کلذـب 
لوطـسأ ماما  یلا  اهلوطـسأ  تقاس  اهعازن و  عضوم  نیکنوتلا  مانا و  دالب  تلعج  اـسنرف و  تماـق  یتح  لـیلق  ضمی  مل  مث  اـهنم  یبرغلا 
هدـهاعمب نیکنوت  ماـنأ و  یلع  هدایـسلا  قح  تلاـن  یتـح  عجرت  مل  ویـشتوف و  رغث  یف  هحلـسالا  هعانـص  راد  تبرخ  هترمد و  نیـصلا و 

هریغلا و نیطایـش  نابایلا  رودـص  یف  تجاه  الا و  نییوابوروالا  ماهـس  نعط  نم  اهحرج  دربی  مل  مث  هنس 1303  یـست  نییت  یف  تدقع 
یلع امهنیب  برحلا  ماـق  هنس 1312 و  نیـصلا  یلع  برحلا  اهراهـشا  بقعأ  دیدش  عازن  یلا  یـضفأ  الخادت  ایروک  نؤش  یف  تلخادت 

افاقیا برحلل و  امسح ؟؟؟ لخادتلل  اهرطـضا  اهجعزأ و  نییبرغلا و  نویع  رهب  اراصتنا  نیـصلا  یلع  نابایلا  راصتناب  رمألا  یهتنا  قاس و 
هیبرحلا و همارغلا  هریغـص و  رزج  ضعب  هزومروف و  هریزج  يوس  کلذب  نابایلا  لنت  مل  کلذ و  یلع  لاحلا  تب  اهدـح و  دـنع  نابایلل 

هماهـش هلق  اهداوق و  لهج  اهتهو و  ناب  اهتوطـس و  یـشخت  اهباهت و  لودلا  تناک  یتلا  نیـصلا  يواسم  ترهظ  هریخالا  برحلا  هذـهب 
تلتحا ایـسور و  اهتقحل  عازن و  نودـب  افاطتخا  واشتوایک  رغث  تلتحا  اـیناملأ و  تمدـقتف  اـهلامآ  تیوق  اـهعماطم و  تکرحتف  اهـشیج 

نم اهبیـصن  كاردتـسال  اریتـلکنا  تماـقف  روثراروب  یلا  هبهاذـلا  هیدـیدحلا  هکـسلاب  اـیروشنم  یلع  تضبق  ناو و  ناـیلات  روثراروب و 
نیلـسرملا لتقب  تأدـتبا  یتلا  هنـس 1313  رـسکوبلا  هروـث  تماـق  ـالا و  اهـشاج  نکـسی  مل  مث  ياو  ياـه  ياو  رغث  تـلتحا  همـسقلا و 

نیـصلاب و بناجالا  ذوفن  دیزت  تازایتما  هلمج  نع  لزانتت  نأ  نیـصلا  ترطـضا  هطلتخملا و  اهـشویجب  لودلا  تلخادت  نییحیـسملا و 
تدر نیقیرفلا  نیب  هدهاعملا  یضتقمب  شاعتنا و  عون  تذخأ  هیـسورلا  هینابایلا  برحلا  دعب  اهنأ  الا  هیبعـشالا  عماطملل  خوضرلاب  مزتلت 

ایسور خیرات  یف  مدقت  امک  اهریغ  ایروشنم و  اهل 

امهیلی ام  ءارلا و  عم  ءاطلا  باب 

هراشا

______________________________

[ نوزبارط ]

مورضرا اتیالو  ابونج  دوسالا و  رحبلا  الامش  اهدحی  ایسآ  هیکرت  نم  هیالو  * 
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فیفل مه  همسن و  اهناکس 1100000  عبرم  لیم  فلأ  اهتحاسم 12  ینومطسق ..  هیالو  ابرغ  ایساقفاق و  مورضرا و  اقرـش  ساویـس و  و 
هیحان و ءاضق و 27  تایفرـصتم و 22  عبرأ  یه  هرمثملا و  راجـشالاب  هرماـع  ضرـالا  هیلبج  یه  ناعجـش و  مهنکل  هفلتخم  عاونأ  نم 

نوسماص اهندم  رهـشأ  هعـساو  هیراجت  ءانیم  یه  افلأ و  نیعبرأ  وحن  اهناکـس  دوسالا  رحبلا  لحاس  یلع  هعقاو  یه  نوزبارط و  اهردـنب 
هدیدعلا رخاوبلا  اهئفرم  یلا  يوأت  دوسالا  رحبلا  یلع  اهعقوم  هیراجت  ءانیم  یه  یتلا 

______________________________

[ ماشلا سلبارط  ]

هقیقد و هجرد و 26  یف 34  طسوتملا  ضیبالا  رحبلا  ئطاش  یلع  هعقاو  ایروس  ندـم  نم  هنیدـم  یه  هریغ * لاق  لصالا و  یف  اـهرکذ 
یلع اقباس  تناک  یلع  یبأ  رهن  یتفـض  یلع  یقرـشلا  لوطلا  نم  هیناـث  هقیقد و 20  هجرد و 44  یلامـشلا و 35  ضرعلا  نم  هیناث   26

اهومس اهنم و  لیم  وحن  یلع  اهلدب  اورمع  تبرخ و  نوملـسملا  اهحتف  امل  مث  نآلا  اهئانیم  زکرم  وه  يذلا  رحبلا  یف  لخاد  ناسل  سأر 
هعبطم و سرادم و  هدع  اهب  هدیدعلا و  دجاسملا  هلیمجلا و  هینبالا  نم  ریثک  اهب  نیتقبط  وأ  هقبطب  راجحالاب  هینبم  هنیدـم  یه  اهمـساب و 

نم ریثک  اهفحی  هقینالا و  ضایرلا  اهب  قدحت  راجشالا و  نم  ریثک  اهللختی  هایملا و  اهئاحنا  عیمج  یف  يرجت  تامامح  هریهش و  هدیرج 
اهب لجرفسلا و  جنرانلا و  نومیللا و  ناقتربلا و  اصوصخ  هکاوفلا  هریثک  عرزلا  هبصخ  هبرتلا  هدیج  یه  مورکلا و  نیتاسبلا و  نیانجلا و 

بادآلا نونفلا و  لیـصحتب  نومرغم  فطللا  هفارظلا و  هیاـغ  یف  اـهلهأ  ءاوهلا و  هبطر  یه  درولا و  اـصوصخ  هرخاـفلا  روهزلا  نم  ریثک 
هرظانملا و بح  یلع  نوروطفم  مرک  سأب و  هدش  سفن و  هزع  هماهش و  لهأ  مه  مهل و  هقیلس  حبـصأ  دقل  یتح  ادج  رعـشلاب  نوعلوم 

مظعم هعـساو و  هراجت  هنیدـملا  هذـهل  هجـسن و  هعنـص  ریرحلا و  دود  هیبرت  یف  هراهم  مهل  هیلاعلا و  بصاـنملا  یف  اـصوصخ  سفاـنتلا 
نع 20 دیزی  اهیلاهأ  ددـع  و  هکاوفلا ..  نم  اهریغ  ناقتربلا و  نومیللا و  غبتلا و  صفعلا و  جنفـسالا و  نوباصلا و  ریرحلا و  اهتالـصاح 

یف هعقاو  اهؤانیم  امهریغ و  بناجالا و  دوهیلا و  نم  لیلق  اهب  هنرواوم و  ماورأ و  نم  نویحیسم  یقابلا  نوملسم و  مهرثکأ  همـسن  فلأ 
اهترصاح همـسن  فالآ  وحن 10  اهناکـس  هیراجتلا و  زکارملا  رثکأ  اهب  ءانبلا  هدـیج  یه  قباسلا و  ناـسللا  سأر  یلع  میدـقلا  اـهزکرم 

ترضأ ارارم و  جنرفالا 
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اهرـصاح هینانویلا و  هیـسرافلا و  هیبرعلا و  هغللا  یف  دـلجم  فلأ  یلع 300  لمتـشت  اهب  تناک  هبتکم  تقرحأ  همیظع و  تارارـضا  اـهب 
هنـس سربق  کلم  اهعجرتسا  مث  اهیلاهأ  نم  اریثک  لتق  رـصم و  كولم  دحأ  اهحتف  مث  اهیلع  ردقی  ملف  هنس 584  یبویالا  نیدلا  حالص 

اهیلع هظفاحملل  ناسللا  نم  یلامشلا  بناجلا  یف  رحبلا  ئطاش  یلع  جاربا  هتس  همیدق و  راثآ  هدع  اهب  اهبرخ و  اهقرحأ و  768 و 

______________________________

[ برغلا سلبارط  ]

لیم وحن 800  هفاسم  یلع  يرحبلا  طشلا  یلت  هیقیرفا  یف  برغملا  دالب  نم  هینامثع  هلاـیا  یه  اـضیأ * هریغ  لاـق  لـصالا و  یف  اـهرکذ 
 .. رئازجلا میلقا  سنوت و  هلایا  ابرغ  هیرـصملا و  هیویدـخلا  اقرـش  يربکلا و  ءارحـصلا  ابونج  طسوتملا و  ضیبالا  رحبلا  الامـش  اهدـحی 

یقاب یف  یقاـبلا  هقرب و  یف  رخـآلا  ثلثلا  يزاـغ و  ینب  یف  مهثلث  فصن  نویلم و  اهناکـس  ددـع  عبرم و  رتمولیک  نویلم  وحن  اـهتحاسم 
هیودـبلل و نولایم  یلاهالا  رثکأ  نییوابوروالا و  كارتالا و  نم  لیلق  دوهیلا و  نم  فلأ  وحن 100  مهنم  برعلا و  نم  مهرثکأ  هیـالولا 

هریثک تناک  هیعیبط و  نویع  هیعانص و  رابآ  نم  یقـست  هباصخلا  هیاغ  یف  اهیـضارأ  امیدق  تناک  دق  يرقلا و  ندملا و  هلیلق  تناک  اذل 
هنوزخملا راطمالا  هایمب  اهیر  راص  هیفاک و  نویع  راـهنأ و ال  اـهب  قبی  مل  اهتبدـجأ و  راـطمالا  هاـیملا و  هلق  نأ  ـالا  راجـشالا  تاـباغلا و 

نم اهریغ و  هرذـلا و  حـمقلا و  اهب  عرزی  عارم  نویع و  اهب  يزاغ  ینب  هقرب و  دالب  نم  هیبرغلا  هیلامـشلا  ءاحنالا  نأ  الا  هعـساو  نزاخمب 
اهب سیل  اهریغ و  لسعلا و  هدـبزلا و  نارفعزلا و  بونرخلا و  نومیللا و  ناقتربلا و  رمتلا و  نوتیزلا و  تیزلا و  دـالبلا  هذـه  تالـصاح 

ابوروأ و رـصم و  نادوسلا و  عم  اهتراجت  ءانبلا و  راجحأ  اهنم  عطقت  صجلا و  تیربکلا و  اهتاهج  ضعب  نم  جرختـسی  رکذت و  نداعم 
عابـضلا و عابـسلا و  نالزغلا و  زعملا و  نأضلا و  لاغبلا و  لیخلا و  اهتاناویح  نم  کلذ و  ریغ  نمـسلا و  مانغالا و  دولجلا و  اـهتارداص 
لئابقلا و عیمج  نیب  هرشتنم  هیرکسعلا  تامیلعتلا  رفظملا و  ینامثعلا  شیجلا  نم  هیرکسع  هقرف  اهب  و  هلیلق : اهب  فراعملا  يوآ و  دالوأ 

رادتقا كانه  هیلعلا  هلودلل  هیبرحلا و  تادـعملاب  هنوحـشم  هیبرحلا  اهنزاخم  اهیلا و  لیملا  اهملعت و  یلع  لابقالا  هیاغ  یف  مه  رئاشعلا و 
دجوی ماکحالا و  هیاغ  یف  لحاوسلا  تاماکحتسا  هجاحلا و  دنع  اهدوسأ  برعلا و  لساوب  نم  لتاقم  فلأ  هئام  وحن  دینجت  یلع 
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یه و  هیلعلا ..  هلودلا  لبق  نم  لاو  مکح  تحت  یه  رئاخذلاب و  هءولمم  لقاعملاب و  هززعم  عفادـملا و  يوقأب  هحلـسم  نوصح  هدـع  اهب 
یه هیرکسعلا و  هرادالا  رقم  هلایالا و  همصاع  یه  اهمساب  هنیدم  اهزکرم  سلبارط و  هیفرصتم  یلوألا  تایفرـصتم  سمخ  یلا  هموسقم 

هیرکـسع و هسردم  هیئادتبا و  سرادم  هدع  اهب  قمعلا و  لیلق  هنکل  دیج  اهاسرم  نیـصح و  روسب  هروسم  رحبلا و  یف  ناسل  یلع  هعقاو 
وحن برغلا  یلا  قرـشلا  نم  اهلوط  اهبونج و  یف  هعقاو  هلایالا  ماسقأ  ربکأ  یه  نازف و  هیفرـصتم  هیناـثلا  دراولا و  رداـصلا و  اـهئانیم  نم 

هریغـص تاحاو  یف  اهناکـس  رثکأ  هلیلق و  اهراطمأ  راـح و  اـهؤاوه  ـالیم و  بوـنجلا 255  یلا  لامـشلا  نم  اهـضرع  مظم  لـیم و   200
فلأ وحن 100  اهناکـس  ددع  قوزرم و  هنیدم  اهتدعاق  ناقتربلا و  نامرلا و  نیتلا و  بوبحلا و  اضیأ  مهدـنع  لیخنلا و  یلع  مهدامتعا 

هعبارلا اموی و  هریـسم 15  یلع  سلبارط  نم  یبرغلا  بونجلا  یلا  یه  سمادـغ و  هنیدـم  اهزکرم  هیبرغ  لبج  هیفرـصتم  هثلاثلا  همـسن و 
اهـسفنب یلاعلا  بابلا  باطخب  هزاتمم  اهـسفنب و  همئاق  یه  يزاغ و  ینب  هیفرـصتم  هسماخلا  هنکوس و  هنیدم  اهزکرم  سخ و  هیفرـصتم 

نم ءانیملا و  یلا  نفسلا  لاخدال  دعتـسم  ریغ  لمرلاب  یطغم  اهأفرم  طسوتملا  رحبلا  یلع  ءانیم  یه  يزاغ و  ینب  هنیدم  اهزکرم  اسأر و 
نامثع هفالخ  یف  ماوعلا  نب  ریبزلا  صاعلا و  نبا  ورمع  اهحتف  أدتبا  هیرجه  هنس 23  نوملسملا  اهحتف  دق  هلجوأ و  هقرب و  هنرد و  اهندم 
هلودلا دـیب  کلذ  لبق  تناک  هیرجه و  هنس 958  یناثلا  میلس  ناطلـسلا  مایأ  هیلعلا  هلودلا  اهیلع  تلوتـسا  دق  مهنع و  یلاعت  هّللا  یـضر 

طقف نوصحلا  اهوملسی  نأ  طرشب  اهل  اوعضخ  ایلاطیاب و  اوثاغتسا  مهملظ  مهروج و  هدش  نم  لوینابسالا و  اهیلع  یلوتسا  مث  هیصفحلا 
یلع اهوعواطی و  ملف  مهتیلخاد  یف  لخادـتلا  تلواح  دـعولا و  تفلخأ  دـهعلا و  تثکن  اهنأ  الا  هیلخادـلا  مهرومأ  یف  لخادـت  نودـب 
امم مهذاقنا  مهدالب و  یلع  ءالیتسالا  اهنم  سمتلی  اهیلا  ادفو  اولـسرأ  هیلعلا و  هلودلاب  اوثاغتـسا  مث  نیفرطلا  نیب  بورحلا  تماق  کلذ 
یلا هیلخادلا  هرادالا  هلقتسم  تیقب  اهنأ  الا  ملظلا  هقیر  نم  مهتـصلخ  برغلا و  سلبارط  یلا  اهلوطـسا  تهجو  هعرـسب و  مهتبلف  هیف  مه 

هنس 1251 کلذ  هینامثعلا و  تایالولا  یقابک  امات  ءالیتسا  هیالولا  یلع  تلوتـسا  هلودلا و  هتبراحف  یلنم  ءرقلا  اشاب  فسوی  یـصع  نأ 
هیرجه
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امهیلی ام  فاکلا و  عم  نیعلا  باب 

هراشا

______________________________

[ هکع وأ  ءاکع  ]

هفاسم روص  هنیدم  نع  دعبت  طسوتملا  ضیبالا  رحبلا  یلع  ءانیم  یه  همیدـقلا و  سومیلطب  هنیدـم  یه * هریغ  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
هینقالا یف  اهیتأی  بذع  ءام  هنیدملا  یقـسی  هبـصخ  اهیـضارأ  اهلوح و  یتلا  دـلبلل  مهم  يراجت  زکرم  هناصحلا و  هیاغب  یه  هعاس و   15

نم همیظع  الاوهأ  تساق  دق  نییحیسم و  نیملسم و  نم  همـسن  فلأ  وحن 15  اهناکس  ددع  هیلاع و  رطانق  یلع  تاعاس  وحن 4  دعب  نم 
یلا نیملسملا  دیب  لزت  مل  اهیلع و  یلوتـسا  قوقرب و  نب  رهاظلا  کلملا  نب  فرـشالا  کلملا  مهدی  نم  اهذقنتـسا  مث  جنرفالا  بورح 
رفظی ملف  ارحب  زیلکنالا  هدعاس  ارب و  همواقف  رازجلا  اشاب  دمحا  اهب  ناک  هدم و  يواسنرفلا  تربانوب  نویلبان  اهرصح  اهیف  هنس 1212 و 

یلع ضبق  همجاهم و  اهحتف  مث  رهشأ  هینامث  وحن  اضیأ  اهرصاح  ینامثعلا  دومحم  ناطلسلا  یلع  يرصملا  اشاب  میهاربا  جرخ  امل  اهب و 
هیلعلا هلودلا  دیب  ترقتسا  مث  هنس 1256  جنرفالا  هنم  اهذخأ  مث  هرهاقلا  یلا  هلسرأ  اشاب و  هّللا  دبع  اهیلاو 

امهیلی ام  ءایلا و  عم  نیعلا  باب 

[ باثنیع ]

نیتاسبلا هریثک  هایملا  هربزغ  هرماع  هنیدـم  یه  یلبج و  عفترم  عقوم  یف  اهنم  لحارم  ثالث  یلع  بلح  یلامـش  یف  هعقاو  هنیدـم  یه  * 
فلأ وحن 30  اهیلاهأ  ددـع  هکاوفلا و  هریثک  جولثلا  راطمالا و  هریثک  سقطلا  هدراب  اهنأ  ـالا  هدوجلا  هیاـغ  یف  اـهؤاوه  عرزلا و  هبـصخ 

هلودلا رکاسع  نیب  اهنم  برقلاب  تثدح  یتلا  هعقاولاب  ترهتشا  یتلا  بزین  هیرق  هیقرشلا  هیبونجلا  اهارق  نم  نمرأ و  كارتأ و  نم  همسن 
هنس 1254 اشاب  میهاربا  هیار  تحت  هیرصملا  هلودلا  رکاسع  اشاب و  رکاش  ءاول  تحت  هینامثعلا 
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امهیلی ام  ءایلا و  عم  نیغلا  باب 

هراشا

______________________________

[ هدیدجلا ءانیغ  ]

لاـیمألا نم  فلأ  نم 300  رثکأ  اـهتحاسم  سیروت ..  زاـغوب  اـمهنیب  لـصفی  اـیلارتسوأ  هریزج  یلامـش  یف  هعقاو  هریبـک  هریزج  یه  * 
هرارحلا و ریثک  اهؤاوه  هریثک و  تاریهن  اهب  هیقیرفألا  انیغ  دالب  یلاهأب  نوهیبش  اهلهأ  همـسن  فلأ  وحن 600  اهناکس  ددع  و  هعبرملا .. 

اهتاعورزم نم  اهریغ و  ءزجلا و  بشخ  سونبألا و  لدنصلاک و  هسیفنلا  راجشالاب  هرماع  هعـساولا  تاباغلاب  هاشغم  اهیـضارأ  هبوطرلا و 
ماسقأ هثالث  یلا  همـسقنم  هریزجلا  هذـه  يزیلاملا و  یناوببلا و  سنجلا  نم  فیفل  اهلهأ  کـلذ و  ریغ  نبلا و  نطقلا و  رکـسلا و  بصق 

مه اهنم و  هیبرغلا  تاهجلا  نوکلمی  نویدـنلوهلا  هیلامـشلا و  ههجلا  نوکلمی  ناملألا  اهنم و  یبونجلا  مسقلا  نوکلمی  زیلکنـالاف  يربک 
اهلتحا نم  لوأ 

امهیلی ام  ءایلا و  عم  ءافلا  باب 

[ نیبیلیف ]

برغلا یلا  قرـشلا  نم  اهلوط  يداهلا و  سونایقوألا  اقرـش  نیـصلا و  رحب  ابرغ  الامـش و  اهدحی  مایـس ..  هکلمم  یقرـش  هعقاو  رئازج  * 
فلأ وحن 114  عیمجلا  هحاـسم  هریبک و  هریغـص و  نیب  هریزج  یفلأ  وحن  غلبت  یه  ـالیم و  بونجلا 653  یلا  لامـشلا  نم  الیم و   495

بـصق هرذـلا و  غبتلا و  نبلا و  نطقلا و  زرالا و  اهتاعورزم  نم  هباصخلا و  هیاغ  یف  یه  تاریحب و  هدـع  هریثک و  راهنأ  اهب  عبرم  لـیم 
ذـفنقلا و داـبزلا و  طـق  اـضیأ  اـهب  یـش ء و  هریبکلا  يراوضلا  نم  اـهب  سیل  یعاـفالا و  نم  ریثـک  حاـسمتلا و  اـهتاناویح  نم  رکـسلا و 
بشلا و قبیزلا و  تیربکلا و  صاصرلا و  دیدحلا و  ساحنلا و  ؤلؤللا و  بهذلاک و  نداعملاب  هینغ  یه  رویطلا و  نم  ریثک  باجنسلا و 

مث غبتلا  مث  لاـبحلا  هنم  عنـصت  يذـلا  بتقلا  فیل  مث  ایونـس  نط  فلأ  وحن 300  هنم  ردـصی  ثیح  رکـسلا  اـهتارداص  مظعم  رمرملا و 
مث لیجرانلا 
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نیـشحوتم و نیملـسم و  دونه و  نم  سفنالا  نم  نییـالم  هعـست  وحن  اهناکـس  ددـع  و  بیطلا ..  نم  ریثک  لـفنرقلا و  هقرقلا و  مث  هتیز 
اهتمصاع تاغل و  هدع  اهب  هیکولوئاکلا و  هیحیسملا  یه  اهب  هبلاغلا  هنایدلا  نیعونم و  نیدلوتم  نییوابوروأ و  نیینیص و  نییلوینابـسا و 

هنس لوینابسالا  اهیلع  یلوتسا  نم  لوأ  همسن و  فلأ  وحن 280  ناکسلا  نم  اهب  هیسونایقوالا و  نئادملا  ربکأ  نم  یه  یتلا  الینام  هنیدم 
مهتارمعتسم نم  نآلا  یه  هنس 1316 و  اهتمصاع  یکیرمالا  يوید  لاریمالا  لتحا  مث   977

امهیلی ام  ءابلا و  عم  فاقلا  باب 

هراشا

______________________________

[ صربق ]

هریثک ادـج  هبـصخ  اهیـضارأ  هناتملا  هیاغ  یف  عقوملا  همکحتـسم  هنوردنکـسا  جـیلخ  برق  طسوتملا  ضیبـالا  رحبلا  یف  هریزج  یه  * 
نوـتیزلا و نطقلا و  بوـبحلا و  عاوـنأ  توـتلا و  هیعارزلا  اهلـصاوح  نـم  ـالیم و  اهـضرع 60  ـالیم و  وحن 140  اـهلوط  تاـعورزملا و 

بنارألا بلاعثلا و  ریغ  هیربلا  تاناویحلا  نم  اهب  سیل  دیجلا و  ریرحلا  هکاوفلا و  تاورضخلا و  عاونأ  رثکأ  سآلا و  ورسلا و  ربونصلا و 
اهتحاسم سفانطلا و  هینطقلا و  هشمقالا  اهتاعونصم  نم  هیلهالا و  ریغلا  رویطلا  نم  هدع  هیلهالا و  رویطلا  تاناویحلا و  عاونأ  رثکأ  اهب  و 

اهلامش یف  هعقاولا  ایسوقین  هنیدم  اهتمصاع  همـسن و  فلأ  وحن 200  نآلا  اهناکس  ناکـسلا و  هریثک  اقباس  تناک  هعبرم و  لایمأ   3206
بونجلا یف  رحبلا  فیر  یلع  هکینرال  هنیدـم  اهندـم  نم  صربق و  كولم  یـسرک  زکرم  اقباس  تناـک  لاـبجلا و  هب  طـیحت  لهـس  یف 
هریزجلا هذه  تناک  دق  نآلا و  صربق  ندـم  تاهمأ  نم  یه  لوسامیل و  هنیدـم  لودـلا و  لصانق  ماقم  هریزجلا و  ءانیم  یه  یقرـشلا و 

هیلعلا هلودلا  اهیلع  تلوتسا  مث  سفنالا  نم  نویلم  نع  نودیزی  اهلهأ  ناک  عرازملا و  نع  الضف  هیرق  هنیدم و 850  کلامم و 12  عست 
تماد ام  هریزجلا  هذـه  یف  اریتلکنا  ءاقب  هنومـضم  یلاعلا  باـبلا  عم  قاـفتا  بجومب  هنـس 1295  اریتلکنا  اـهتلتحا  مث  هیرجه  هنس 978 
عفدـت نأ  لوطانالا و  یلع  ایـسور  تطـش  اذا  هیلعلا  هلودـلا  هدـعاسمب  اریتلکنا  موقت  نا  یلع  صراق  موطاب و  یتنیدـم  یف  هیقاب  ایـسور 

هلودلا هنیزخل 
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ایرکـسع و هتلعج  هریزجلا و  یف  اهلالتحا  هوق  اریتلکنا  تززع  نمرالا  هثداح  مایأ  یف  مث  هنـس  لک  اهفورـصم  یلع  اـهداریا  نم  داز  اـم 
لبقتسملاب ملعأ  هّللا  ادیعب و  اهنع  اهؤالج  راص 

امهیلی ام  لادلا و  عم  فاقلا  باب 

هراشا

______________________________

[ سدق ]

نم هقیقد  هجرد و 36  یف 35  هعقاو  ندملا  رهشأ  نم  همیدق  هیفرصتم  یه * هریغ  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ  میلـشروأ  میدقلا  اهمـسا  و 
هریزج هبـش  اقرـش  ابونج و  توریب و  ماشلا و  اـتیالو  الامـش  اهدـحی  یقرـشلا ..  لوطلا  نم  هقیقد  هـجرد و 41  یلامـشلا و 33  ضرعلا 
ثالث یلا  مسقنت  یه  همسن و  فلأ  وحن 342  اهناکـس  ددع  عبرم و  لیم  فلأ  اهتحاسم 34  طسوتملا ..  ضیبالا  رحبلا  اـبرغ  برعلا و 

مث مالـسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلـس  اهانب  نیلبج  نیب  هعقاو  هلیمج  هنیدم  یه  سدقملا و  تیب  هنیدم  اهردـنب  یحاون و  ثالث  تاوضق و 
نم تناک  دـق  مایالا و  يدـم  یلع  ممر  ینب و  مث  مورلا  کلم  سوطیط  هبرخ  مث  سرفلا  كولم  ضعب  اـیناث  هاـنب  مث  رـصن  تخب  هبرخ 

ءایبنالا و متاخ  دعصم  نیفیرشلا و  نیدجـسملا  ثلاث  اهب  دوهیلا و  يراصنلا و  مالـسالا و  دنع  هسدقم  یه  اهفرـشأ و  نادلبلا و  مظعأ 
کلملا همدـه  مث  میظع  روسب  هروسم  تناک  ناینبلا  هفیرظ  راـجحألاب  هینبم  هفینم  هریبک  هدـلب  یه  ءامـسلا و  یلا  هجورع  نیلـسرملا و 

یلع باوبأ  هیناـمث  هل  روـسب  هیرجه  هنـس 948  میلـس  ناطلـسلا  اهروس  مث  اهب  مورلا  عتمت  نم  افوخ  اهحتف  امل  یبویالا  نیدـلا  حـالص 
هیلع دواد  بارحم  بونجلا  برقب  هعلقلا و  یبرغلا  بابلا  بناجب  اجرب و  وحن 40  هیلع  فصن و  نیلیم و  وحن  هطیحم  عبرألا و  تاهجلا 

نم هضرع  اعارذ و  نوسمخ  ناتنثو و  هئامعبـس  برغلا  یلا  قرـشلا  نم  هلوط  اهبجعأ  هعـس و  دجاسملا  مظعأ  نم  اهدجـسم  مالـسلا و 
هعقوم هقئار و  هغبصأ  هقئاف و  هعنصب  فوقسم  هناف  یصقالا  يوس  ءاضفلا  فوشکم  هلک  اعارذ و  نوثالث  هسمخ و  هئامعبرأ و  بونجلا 

هنیدملا بلغأب  طیحی  هایملا و  هریثک  جیراهص  هدع  مرحلا  لخاد  دجوی  میدقلا و  لکیهلا  زکرم  یف  یقرـشلا  بناجلا  یف  روسلا  لخاد 
یلا موتیه و  ینب  يداو  بونجلا  یلا  اهنم  هیدوأ 
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بونجلا یلا  نوتیزلا و  لبج  قرشلا  ههج  نم  هنیدملا  هاجت  اضیأ و  هتیرق  ناولس و  هکرب  هینامسجلا و  ناتسب  هب  نوردق و  يداو  قرشلا 
هنیدم اهنم  موی  هریـسم  یلع  مالـسلا و  امهیلع  حیـسملا  دـلوم  دواد و  اندیـس  هیرق  اهنا  لاقی  محل  تیب  هیرق  نیتعاس  هفاسم  یلع  یبرغلا 

عم مهنفدم  مالـسلا و  مهیلع  بوقعی  اندیـس  قاحـسا و  اندیـس  لیلخلا و  میهاربا  اندیـس  هدلب  همیدـق و  هنیدـم  یه  و  لیلخلا )  ) نوریج
هزغ هنیدم  فصن  موی و  هفاسم  یلع  لیلخلا  نم  یبرغلا  بونجلا  یلا  ادج و  مهدنع  همظعم  یه  دوهیلا و  نم  ریثک  اهب  مهئاسن و  ضعب 
اهنیب مجحلا  هطسوتم  یه  هنع و  یلاعت  هّللا  یضر  یعفاشلا  مامالا  دلوم  اهب  هیرـصملا  رایدلا  ههج  نم  هیماشلا  دالبلا  دودح  لوأ  یه  و 
فلأ وحن 25  اهیلاهأ  ددع  هایملا و  هریثک  یضارالا  هبصخ  مورکلا  نیتاسبلا و  هریثک  یه  هریغـص و  هعلق  اهل  هیلمر و  لالت  رحبلا  نیب  و 

نییحیسملا نم  لیلق  نیملسملا و  نم  همسن 

امهیلی ام  ءارلا و  عم  فاقلا  باب 

[ هبطرق ]

یمالسالا مکحلا  مایأ  یف  هفالخلا  یسرک  تناک  دق  همـسن و  فلأ  وحن 50  نآلا  اهناکـس  ددع  اضیأ  هریغ  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ  * 
برقلاب ناک  ناکـسلا و  نم  نویلم  وحن  تیب و  توناح و 262300  مامح و 80455  عماج و 900  وحن 1600  اهب  ناک  سلدـنالاب و 

سلدنالا ءاملع  ضعب  لوقی  اهیف  هیواعم و  نب  نمحرلا  دبع  هأشنأ  هفاصرلا  هل  لاقی  ناکم  اهنم 

اهعماج يداولا و  هرطنق  نهنمهبطرق  راصمالا  تقاف  عبرأب 

اهعبار وه  یش ء و  مظعأ  ملعلا  وهثلاث  ءارهزلا  ناتنث و  ناتاه 

امهیلی ام  نیسلا و  عم  فاقلا  باب 

هراشا

______________________________

[ ینومطسق ]

ایسآ تایالو  نم  هیکرت  هیالو  یه  هریغ * لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
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اهتحاسم دـیمرأ ..  هیفرـصتم  ابرغ  نوزبارط و  هیالو  اقرـش  ساویـس و  هرقنا و  اتیالو  ابونج  دوسالا و  رحبلا  الامـش  اهدـحی  يرغـصلا .. 
بوبحلا هیعارزلا  اهتالصاح  نم  تاباغلاب و  هاشنم  اهلابج  هبرتلا و  هدیج  اهیـضارأ  اهناکـس 10500000 و  ددع  و  عبرم ..  لیم   19300
اهردـنب هیحان و  ءاـضق و 39  تایفرـصتم و 23  عبرأ  یلا  مسقنت  هرثکب و  ءانبلا  باشخأ  اـهنم  ردـصت  راـمثلا و  ناخدـلا و  ناـتکلا و  و 

دوسالا رحبلا  یلع  ءانیم  یه  بونیس و  اهندم  رهشأ  ینومطسق و  هنیدم 

______________________________

[ هینیطنطسق ]

هقیقد هجرد و 50  ایلامش و 49  اضرع  هجرد  نیب 45 و 41  هعقاو  ابوروأ  هیکرت  یف  همیظع  هیالو  یه * هریغ  لاق  لصالا و  یف  اـهرکذ 
اعبرم و الیم  اهتحاسم 5870  هجلاتج  ابرغ  ریمزا و  هیفرـصتم  اقرـش  هرمرم و  رحب  ابونج  دوسالا و  رحبلا  الامـش  اهدـحی  ایقرـش ..  الوط 

راد هینـسلا و  هنطلـسلا  مومع  همـصاع  قرـشملا و  هنج  یه  لوبناتـسا و  هنیدم  اهتمـصاع  سفنالا و  نم  نویلم  نع  دیزی  اهناکـس  ددع 
هروسم یه  هیدالیم و  هنس 330  نیطنطسق  اهانب  اهرهشأ  ابوروأ و  ندم  مظعأ  نم  نامثع و  لآ  نیطالـس  هماقا  رقم  یمظعلا و  هفالخلا 

ناسل هبش  قوف  للق  عبـس  یلع  ینبم  مسق  ماسقأ  هثالث  یه  الیم و  نم 12  رثکأ  اهطیحم  امدق و  نیب 14 و 20  ام  هعافترا  نیصح  روسب 
یلاعلا و بابلا  مسقلا  اذه  یف  قرشلا و  نم  روفـسوبلا  زاغوبب  هرمرم و  رحب  جیلخ  دنع  یبرغلا  بونجلا  نم  ابوروأب  لصتم  ضرالا  نم 

ریبـکلا قوسلا  یلاـهالا و  مظاـعأ  تویب  هفیرـشلا و  هیوبنلا  هقرخلا  اـهب  ظوـفحملا  هریهـشلا  وـقبوط  يارـس  هموـکحلا و  نیواود  رئاـس 
ابوروأ سفن  یف  یناثلا  مسقلا  .همیظع و  لماعم  هدـع  اهب  هریهـشلا و  دـجاسملا  عماوجلا و  عیمج  توناح و  فـالآ  یلع 10  يوتحملا 

هناـخبوطلا و هصروبلا و  اـهیف  هطلغ و  اهرهـشأ  هلیمج  يرق  هلمج  نم  فلؤم  دوسـالا و  رحبلا  یلا  روفـسوبلا  زاـغوب  لوـط  یلع  دـتمم 
بادرـس هطلغ  نیب  اهنیب و  بناجالا و  لزانم  اهب  یلغوأ و  کیب  مث  بناجالا  هراجت  زکرم  یه  هیرحبلا و  هناـسرتلا  هحلـسالا و  عناـصم 

زیدلی و هیارس  اهنم  هیناهاش  تایارس  هدع  اهب  شاطکشب و  مث  هناتسالا  تاهزتنم  لمجأ  یه  هناخدغاک و  مث  هیدیدحلا  تارطقلا  ریـسل 
ناغارج و يارس  كولملا و  لبقتست  هیمسرلا و  بکاوملا  دقعت  اهب  هجفب و  هبملوط  يارس  همیخفلا و  هلئاعلا  هینسلا و  هنطلـسلا  رقم  اهب 

موحرملا هلئاع  ینکس  اهب 
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يرقلا رخآ  یه  یلیا و  مور  مث  هلیمجلا  تاهزتنملا  لـمجأ  نم  اـهلک  هردـکویب و  نیب و  هرطو  نوک  ریمأ  مث  سماـخلا  دارم  ناطلـسلا 
نم يوک  یضاق  اهنم  قرشلا  نم  روفسوبلا  فافض  یلع  هعمتجم  يرق  هدع  نم  فلؤم  وه  ایسآ و  یف  ثلاثلا  مسقلا  .روفسوبلا و  یلع 

یلوطانأ زوقکب و  یکبرلکب و  مث  هجیلماـج  هیرق  لوبناتـسا و  هاـجت  رادکـسا  زاـغوبلا و  یلع  اـشاب  ردـیح  هرمرم و  رحب  یلع  بونجلا 
هیمالسالا و 70 سرادملا  نم  وحن 50  بتکم و  وحن 400  وحن 680 و  دجاسملا  نم  اهب  روفـسوبلا و  یلع  يرقلا  رخآ  یه  راصح و 

وحن ناخ و  وحن 400  نزاخملا و  تیناوحلا و  نم  اـفلأ  وحن 80  تویبلا و  نم  اـفلأ  وحن 90  دـلجم و  فلأ  یلع 100  يوـتحت  هبتکم 
یفـشتسم و 146 وحن 30  اهب  سرحلل و  لزاـنم  هلـشق و  وحن 200  ءارزوـلل و  لزاـنم  هموـکحلا و  رئاود  نم  وحن 300  اـمامح و   180

امدق هلوط 270  ساینبتـسوی  کلملا  هانب  يذلا  ایفوصایأ  عماج  اهنم  هفیطل  راثآ  هدع  اهب  هسینک و  ارید و 169  هیحیسم و 231  هسردم 
انویلم وحنب 30  هردقم  اهتورث  اهریغ و  میلس و  ناطلسلا  عماج  دمحأ و  ناطلـسلا  عماج  مورلل و  هسینک  امیدق  ناک  امدق  هضرع 240  و 

هدوجلا هیاغ  یف  اهؤاوه  ادج و  هعـساو  اهتراجت  لماعم و  هدع  اهب  تاهینجلا و  نم  فصن  نویلم و  وحن  ایونـس  اهلخد  تاهینجلا و  نم 
یـسرک اهیلا  لـقن  هبیرغ و  هقیرطب  هیرجه  هنـس 857  دـمحم  ناطلـسلا  اهحتف  دـق  اهیلع و  لابقالا  تقو  اصوصخ  رظنملا  هعیدـب  یه  و 

هنردأ نم  هنطلسلا 

______________________________

[ نیطنطسق ]

ددع هیوقلا ..  نوصحلاب  هززعم  ادج  همکحم  هنیدـم  یه  نیطنطـسق و  هنیدـم  اهزکرم  اسنرفل و  هرمعتـسم  برغلا  تایالو  نم  هیالو  * 
فلأ اهناکس 35  هنوب و  همسن و  فلأ  اهناکس 30  لیو و  بیلیف  اهندم  رهشأ  همسن و  فلأ  وحن 50  اهناکس 

امهیلی ام  واولا و  عم  فاقلا  باب 

[ هوصوق ]

ریتسانم و اتیالو  ابونج  کسره و  هنسوب و  برصلا و  هکلمم  الامش  اهدحی  ابوروأ ..  یف  هیلعلا  هلودلا  كالمأ  نم  هیکرت  هیالو  یه  * 
اهردنب سفن و  اهناکس 827000  اعبرم و  الیم  اهتحاسم 9270  دوسالا ..  لبجلا  ابرغ  کینالس و  ایراغلب و  اقرش  هرد و  وقشا 
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تاورضخلا و عاونأ  رئاس  نطقلا و  ناتکلا و  بوبحلا و  عاونأ  عیمج  اهب  عرزی  هبصخ  هیلبج  یه  نابلألا و  نم  اهلهأ  بوکـسا و  هنیدم 
هوصوق و اهندم  رهـشأ  تایفرـصتم و  عبرأ  یه  هعـصرملا و  هحلـسالا  میلاکالا و  هزرطملا و  تآابعلا  اهتاعانـص  نم  هذیذللا و  هکاوفلا 

هجیلشاط نیرزرب و  هنتشرب و 

______________________________

[ هینوق ]

رحبلا ابونج  هنطأ و  هیالو  اقرـش  راکدنوادخ و  هرقنأ و  اتیالو  الامـش  اهدـحی  يرغـصلا ..  ایـسآب  هینامثعلا  هلودـلا  تایالو  نم  هیالو  * 
اهقرتخت هعیسو  لوهس  اهیـضارأ  سفن و  اهناکـس 1150000  ددع  و  اعبرم ..  الیم  اهتحاسم 35380  و  نیدـیأ ..  هیالو  ابرغ  ضیبألا و 

ریثک ناقتربلا و  نومیللا و  لینلا و  نویفألا و  حـمقلا و  اصوصخ  بوبحلا  عاونأ  اهب  عرزی  هباصخلا  هیاغب  یه  لوادـج و  راـهنأ و  هدـع 
وحن 30 اهناکـس  هینوق و  اهردنب  هیحان و  ءاضق و 35  تایفرـصتم و 29  سمخ  یه  باشخألا و  نم  ریثک  اـهنم  ردـصی  هکاوفلا و  نم 

هدع اهب  هیقوجـسلا و  هلودلا  رقم  تناک  ریهـشلا و  میکحلا  نوطالفأ  ربق  اهب  اهمدقا و  هیمالـسالا و  دالبلا  مظعأ  نم  یه  همـسن و  فلأ 
کلذ ریغ  تاهزتنم و  همیخف و  هیمومع  هینبأ  هدع  یفشتسم و  هناخبتک و  دجاسم و  عماوج و  سرادم و  بتاکم و 

امهیلی ام  فلالا و  عم  فاکلا  باب 

[ باک ]

ابرغ يدـنهلا و  طیحملا  اـبونج  اقرـش و  جـناروألا و  رهن  الامـش  اهدـحی  اـیقیرفا ..  بونج  یف  اریتلکنا  تارمعتـسم  نم  هموکح  یه  * 
بونجلا و نم  سلوف  جـیلخ  اوجلآ و  جـیلخ  برغلا و  نم  هنالیه  هسیدـقلا  جـیلخ  لبات و  جـیلخ  اهناجلخ  نم  یکیتنلتالا  سوناـیقوالا 

راهنالا نم  ریثک  اهب  .اهریغ و  نجربویلس و  دلفونب و  نجرب و  تارود  لابج  اهرهشأ  هیقرشلا  طوطشلل  هیزاوم  لسالس  یف  اهلابج  دتمت 
تنافیلوأ و رهن  یکیتنلتالا و  طیحملا  یف  بصی  هیقرـشلا و  لابجلا  نم  رداصلا  جناروأ  رهن  اهرهـشأ  هحالملل  هلباق  ریغ  اهنا  الا  هریبکلا 

طخ بونج  یف  اهنوکل  انلوصف  سکع  اهلوصف  راطمالا و  هلیلق  یه  لادـتعالا و  هیاغ  یف  فاـج  اـهؤاوه  سـشفلا و  رهن  ياـیک و  رهن 
اهعباوت عم  اهتحاسم  و  ءاوتسالا .. 
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فـصن نییـالم و  هثـالث  وحن  اـهتاقحلم  عم  اهناکـس  و  دـالبلا ..  نم  اـهیلا  مضنی  اـمب  عاـستالا  یف  هذـخآ  یه  عبرم و  لـیم  فلأ   250
فافجلا و هوق  ول ال  ادـج  هبـصخم  اهیـضارأ  و  نییوابوروالا ، نم  سمخلا  وحن  اهب  نییـسالملا و  تونئاتوهلا و  هرفکلا و  نم  مهرثکأ 
منغلا و هیـسنالا  نم  اهریغ و  ماعنلا و  نالزغلا و  لیفلا و  عبـسلا و  هیـشحولا  تاناویحلا  نم  اهب  .مدـقتلا و  هلیلق  اهتعانـص  .اهب و  راطمالا 

نداعملا نم  ریثک  اهب  منغلا و  رقبلا و  نم  سأر  نویلم  وحن 15  لیخلا و  نم  فالآلا  تآم  اهب  ثیح  اهتورث  مظعم  یه  لیخلا و  رقبلا و 
اهینج نییالم  هعـست  همیقب  بهذلا  نم  اهب  جرختـسی  يرجحلا و  محفلا  ساحنلا و  نم  ریثک  اهب  اسام و  ابهذ و  دالبلا  ینغأ  نم  یه  لب 

فوصلا و لالغالا و  نم  ریثک  اهنم  ردصی  هراجتلا  هعساولا  دالبلا  نم  یه  دالبلا و  یقرتب  اهجارختـسا  یقرتی  لاز  کلذ ال  عم  ایونس و 
وحن 10 هیوابوروالا  اهتادراو  تاـهینجلا و  نم  اـنویلم  اهتمیق 12  اهریغ و  دولجلا و  ساـحنلا و  ساـملالا و  بهذـلا و  ماـعنلا و  شیر 

هغللا یه  هیزیلکنالا و  اهنم  تاغللا  نم  ریثک  اهب  همدـقتم و  ریغ  اـهفراعم  نییواـبوروألا و  يدـیأ  یف  اـهتراجت  مظعم  اـهینج و  نییـالم 
نم نآلا  اـهب  دـجوی  ینثولا و  وه  یلـصألا  نیدـلا  یحیـسملا و  نیدـلا  وه  اـهب  رـشتنملا  نیدـلا  کـلذ و  ریغ  هیدـنلوهلا و  هیمـسرلا و 

و الصأ ..  نویدلا  نم  ئـش  اهیلع  سیل  تاهینجلا و  نم  نییالم  هعبـسب  اهجرخ  اهلخد و  ردقی  ماظتنالا و  هیاغ  یف  اهتیلام  نیملـسملا و 
همـسقنم یه  .ناملرابلا و  دیب  هیعیرـشتلا  هوقلا  يزیلکنالا و  ماعلا  مکاحلا  دیب  هیذـیفنتلا  هوقلا  يرادا و  لالقتـساب  هیروتـسد  اهتموکح 

همسن فلأ  وحن 70  اهناکس  همهم  هیراجت  ءانیم  هیبونجلا و  هیقیرفا  همصاع  یه  باکلا و  هنیدم  اهتمـصاع  هریبک و  تایریدم  عست  یلا 
اهیلاهأ ددع  يدنهلا  سونایقوالا  یلع  همهم  ءانیم  یه  تیازیلا و  اهندم  رهـشأ  همیخف و  نابم  هدع  هناخدصر و  هعماج و  هسردم  اهب  و 

مث يرجهلا  عساتلا  نرقلا  رخاوأ  یلا  هلمهم  تیقب  مث  نییقینیفلا  دیب  لیق  ام  یلع  اقباس  باکلا  تناک  دق  و  همـسن ..  فلأ  نیرـشع  وحن 
هنس یف  مث  اهقاطن  اوعسو  ناکسلا و  نم  عاونأ  هدع  اهیلا  اوبلجتسا  مهتامهمل و  نزاخم  انوصح و  اهب  اونب  نویدنلوهلا و  اهیلع  یلوتـسا 

نییدـنلوهلا یلا  تعجرا  مث  اهیلع  یلوتـسا  يزیلکنالا و  لوطـسالا  مهاتأف  نییدـنلوهلا  روج  نم  صلختلل  اهیلاهأ  ضهن  هیرجه   1173
ایناث اریتلکنا  تداع  مث  تاونس  عبرأ  دعب 
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تاهینجلا و نم  نییـالم  وحن 6  اهتلباقم  یف  نییدـنلوهلل  تعفد  مث  تاونـس  عست  وحن  اهب  تیقب  نییدـنلوهلا و  نم  اسالتخا  اـهتلتحا  و 
هیلخادلا اهترادا  هرمعتسملا  هذهل  بهت  نا  اهترطضا  نا  یلا  اریتلکنا  دض  هدیدع  ارارم  تاروتلا  تجاه  هدم  دعب  مث  مهنم  اهتـصلختسا 

همزتلم همظتنم  نیناوق  اهل  راص  اریتلکناب و  هیلاعلا  سلاجملا  نم  رارقب  اهتاماظن  تحقن  مث  هنس 1270 

امهیلی ام  ءارلا و  عم  فاکلا  باب 

هراشا

______________________________

[ دیرک ]

اهتحاسم ابوروأ ..  نم  ایفارغج  هربتعم  اهنا  الا  ابوروأ  هیقیرفا و  ایـسآ و  نم  واستم  دـعب  یلع  طسوتملا  ضیبـألا  رحبلا  رزج  نم  هلاـیا  * 
هریثک یضارالا  هبصخ  هعـساو  هریزج  یه  نوملـسم و  نوقابلا  نویحیـسم و  مهرثکأ  وحن 395000  اهناکـس  ددـع  اعبرم و  الیم   2950

جنفسالا اهراحب  نم  جرختسی  بوبحلا و  عاونأ  اهتالصاح  نم  سئانک و  دجاسم و  هدع  اهب  همیدق و  راثآ  هدع  اهب  ءاوهلا  هدیج  هایملا 
همصاع یه  ایناخ و  اهندم  رهشأ  تایفرصتم و  سمخ  یلا  همـسقنم  یه  لسعلا و  نوباصلا و  نبجلا و  نوتیزلا و  تیزلا و  اهتارداص  و 

نکل هیرجه و  هنس 1080  هیلعلا  هلودلا  ءالیتسا  تحت  اریخأ  هریزجلا  هذه  تلخد  دق  و  دیشال ، ایکافـسا و  ایدنک و  ومتیر و  هریزجلا و 
هنس 1237 برح  اهمظعأ  هریثک  بورح  کلذ  ببسب  تماق  ارارم و  تاروثلا  نارین  اوجاهأ  اصعلا و  قش  لوح  نیمئاح  اولازی  مل  اهلهأ 
اهتروث و دمخاف  هلودـلا  هرـصنل  اشیج  اشاب  یلع  دـمحم  اهیلع  درجف  اضیأ  نایـصعلا  رابغا  راثأ و  هنـس 1248  یف  مث  نانویلا  هروث  رثأ 

دعب هنس 1256 و  هیلعلا  هلودلل  تدیعأ  مث  تاونس  رشع  وحن  هدی  تحت  تماد  روکذملا و  یلا  هیلعلا  هلودلا  اهتبهو  مث  اهناکس  عضخا 
باون سلجم  ءاشنا  اهتلمج  نم  تازایتما  هدع  هلودلا  لبق  نم  تحنم  هبیله و  هدهاعمب  تهتنا  هروثلا و  یلا  تداع  هزیجو  هدـمب  کلذ 

ذا اهدیعاومب و  ارارتغا  هیبنجألا و  تاقیوشتلل  هعاطا  هیماح  اران  هروثلل  اولعشأ  اهلهأ و  جاه  هنس 1314  یف  مث  ایناخب  هیمومع  هیعمج  و 
دونج نم  هطلتخم  هلیصف  هریزجلا  لتحت  نا  لودلا  رظن  یضتقا  كاذ 
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ضعب مدـقت  دـق  نانویلا و  نالذـخی  تهتنا  نانویلا و  هیلعلا و  هلودـلا  نیب  هلئاه  برح  تماق  اـهیلع  لکـشملا و  اذـه  نیح  یلا  لودـلا 
نانویلا یلع  مالکلا  یف  یقابلا  یتأیس  انیتأ و  یف  کلذ  لیصفت 

امهیلی ام  ماللا و  عم  فاکلا  باب 

هراشا

______________________________

[ اتکلک ]

لوط 88 الامـش و  هقیقد  هجرد و 33  ضرع 22  یف  یلجوه  رهن  یلع  هعقاو  اهتمـصاع  هیزیلکنالا و  دـنهلا  دـالب  نم  همیظع  هنیدـم  * 
بناجالا و هب  میقی  مسق  نامسق  یه  همـسن و  فلأ  وحن 800  اهیلاهأ  ددع  لیم و  هئام  وحن  رحبلا  نیب  اهنیب و  اقرـش  هقیقد  هجرد و 28 

مظعأ نم  ءانیم  هدـلبلا  هذـهل  تاقرطلا و  مظنم  ریغ  ینابملا  ریقح  وه  نیینطولا و  ینکـس  هب  مسق  تاـقرطلا و  مظنم  ناـینبلا  لـیمج  وه 
اهرهشأ یناوملا و 

امهیلی ام  میملا و  عم  فاکلا  باب 

[ ایدوبمک ]

نم نویلم  وحن  اهناکـس  ددع  عبرم و  لیم  اهتحاسم 38600  مایس  جیلخ  قرش  هعقاو  مایـس  هکلمم  بونج  یف  هیواسنرف  هرمعتـسم  یه 
اهتناید و اهتعانـص و  بطر و  راح  اهؤاوه  زرألا و  اـصوصخ  هرفاو  اـهتالوصحم  هدوجلا و  هباـصخلا و  هیاـغ  یف  اهیـضارأ  سفنـالا و 

وحن اهناکس  هنب  مونب  هنیدم  اهتمـصاع  هیرجه و  هنـس 1280  اسنرف  هیامح  تحت  تلخد  دق  مایـس و  یف  اهریظن  مدقت  اهفراعم  اهتاغل و 
لوقعلا رهبی  ام  همیدقلا  راثآلا  نم  اهب  روکجنا و  هنیدم  جنودوأ و  هنیدم  اهندم  رهشأ  همسن و  فلأ   20

[ نورمک ]

وغنوکلا ابرغ و  الامش و  یکیتنلتالا  طیحملا  رجینلا و  کلامم  وینروب و  هنطلس  اهب  طیحت  اینیغ  جیلخ  یف  هنئاک  هیناملا  هرمعتسم  یه  * 
دوسالا عونلا  نم  نویلم  اهناکس  ددع  عبرم و  لیم  فلأ  اهتحاسم 116  اقرش و  نادوسلا  دالب  ابونج و  يواسنرفلا 
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هرمعتسملا لخاد  یف  دیج  اهؤاوه  هقهاشلا و  لابجلا  لوادجلا و  نم  ریثک  اهب  عرزلا  هبـصخ  هبرتلا  هدیج  اهیـضارأ  ینثولا و  شحوتملا 
لحاوسلا یف  ئدر 

امهیلی ام  واولا و  عم  فاکلا  باب 

هراشا

______________________________

[ ایروک ]

هیلبج یه  اـیروشنم و  الامـش  رفـصألا و  رحبلا  اـبونج  اـبرغ و  ناـبایلا و  رحب  اقرـش  اهدـحی  یـصقألا  قرـشلا  کـلامم  نم  هکلمم  یه 
اصوصخ هایملا  هریزغ  یه  رفصالا و  رحبلا  یف  اهرثکأ  بصی  هریغص  راهنأ  اهب  امئاد و  جولثلا  اهلابج  ممق  ولعت  هبصخ  اهنکل  یضارألا 

نم مه  سفنالا و  نم  انویلم  رـشع  دحا  وحن  اهناکـس  ددع  عبرم و  لیم  فالآ  وحن 106  اهقحاول  عم  اهتحاسم  هیبونجلا و  اـهئاحنا  یف 
ملحلا و هفعلا و  هنامالا و  قدـصلا و  مهلاصخ  نم  قالخالا و  هئمدـب ؟؟؟ نوریهـش  مه  هیروغنوطلا و  هلئاـعلا  نم  عرف  یلوغم و  لـصأ 
ءاخا و لهأ  مه  تابجحتم و  تاففعتم  مهؤاسن  ءایمعلا و  هعاطلا  ءاـبآلل  ءاـنبألا  هعاـط  مارتحـالا و  هیاـغ  مهمارتحا  مهماـکح و  هعاـط 

روهظ مهل  سیل  بعل و  وهل و ال  هرثک  مهدنع  سیل  هتبیصم و  یف  هتعنص  لهأ  هفعسأ  هعنص  بحاص  مهنم  طقس  اذا  مهنا  یتح  دضاعت 
هیندملا نم  مهدـنع  سیل  رکذـت و  مهفراعم ال  هیروکلا و  مهتغل  نوکـسلا و  هحارلل و  لیملا  مهعبط  متآملا و  یف  یف  حارفالا و ال  یف 

هیـسویشفنوکلا مهیثلث  هناید  هینید و  مهمولع  ءاینغالا و  هموکحلا و  رومأم و  يوس  مهنم  هباـتکلا  هءارقلا و  فرعی  ـال  ئـش و  هیرـصعلا 
هناید اهدض و  یلاهالا  راکفأ  ناروث  نم  مهسأب  یشخت  هموکحلا  نأ  یتح  نییروکلا  راکفأ  یلع  هریبک  هرطیـس  اهـسوسقل  یتلا  هینثولا 

هضفلا و بهذـلا و  اـهنداعم  نم  اـهریغ و  دـهفلا و  رمنلا و  يربـلا و  ریزنخلا  بدـلا و  هیـشحولا  اـهتاناویح  نم  هیذوـبلا و  یه  نیقاـبلا 
ول هینج و  نویلم  هتمیق  ام  اهبهذ  مجانم  نم  جرختـسی  مهلامها و  یلاهالا و  لـهجل  هلفقم  اـهزونک  نأ  ـالا  اـهریغ  نم  ریثک  ریدـصتلا و 
وه زرألا و  اهتالصاح  مظعم  هیلحم و  اهبلغأ  هلیلق  عئانص  ضعب  الا  اهب  سیل  هینج و  نییالم  هرشع  نم  رثکأ  غلبل  ناقتا  دجب و  جرختسا 

اهب ینطولا  ءاذغلا 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 771 

http://www.ghaemiyeh.com


307 ص :

شارحا اهب  هریبک و  اهلابج  داوم و  هدع  هنم  نوعنصی  دنلا و  دوع  نم  ریثک  اهب  دجوی  هکاوفلا و  نم  ریثک  اهب  رخأ و  بوبح  اهب  عرزی  و 
هینج و فلأ  وحن 200  اـهتادراو  هینج و  فلأ  وحن 100  اهترداص  غلبت  هرخأتم  اهتراجت  هوحن و  ربونـصلاک و  هعفانلا  راجـشالاب  هرماع 
هراجتلل و هحوتفم  ناوم  ثالث  اهل  دـحاو و  طخ  يوس  هیدـیدح  ککـس  هیمومع و ال  هیعارز و ال  قرط  هیراجت و ال  هیرحب  اهل  سیل 

کلذ نم  برقت  اهتاقفن  هینج و  فصن  نویلم و  وحن  هموکحلا  لخد  اریخأ و  ماظتنالا  یف  هذـخآ  اهتیلام  اقیقحت و  همولعم  ریغ  اهتورث 
هیبرح و هیرحب  اهدـنع  سیل  يدـنج و  فـالآ  وحن 10  ملـسلا  یف  هددـع  ماظتنالا و  میدـع  اهـشیج  ئـش و  نویدـلا  نم  اهیلع  سیل  و 

نیصلا هدایس  تحت  امیدق  تناک  دق  امیدق و  ایروک  یلع  همکاحلا  وه )  ) هلئاع نم  یفره ) یلوه   ) اهکلم هقلطم و  هیدادبتسا  اهتموکح 
تعـضو اهنئازخ و  حیتافم  تملتـسا  هیامح و  هبـش  اهیلع  تعـضو  ایـسور و  اهتنأ  مث  ینیـصلا  ینابایلا  برحلا  بقع  اهنم  تصلخت  مث 

عابتا ایـسور و  ءاضر  ساـمتلا ؟؟؟ لودـلا و  هاـماسم  اهتـسایس  تراـص  اهـشیج و  میظنتل  طابـض  هدـع  تنیع  اـهتبقارم و  تحت  اـهتیلم 
یتلا هیحلـصلا  هدـهاعملا  بجومب  ایروک  تراص  اهیلع  اهناحجر  هیناثلا و  راصتنا  هیناـبایلا و  هیـسورلا  برحلا  ماـمت  دـعب  مث  اـهتروشم 

مـسقنت اهتبقارم و  اهتیامح و ال  اهترادا و ال  یف  اهل  ضراعم  ـال  ثیحب  ایرکـسع  ایـسایس و  اـیلام و  ناـبایلا  هدایـس  تحت  اـمهنیب  تمت 
مظعأ یه  وبلومش و  هنیدم  هریهشلا  اهندم  نم  همـسن و  فلأ  وحن 60  اهناکس  لویس و  هنیدم  اهتمـصاع  تاعطاقم و  هلمج  یلا  ایروک 

مدقلا باجح  تحت  روتسم  وهف  میدقلا  اهخیرات  امأ  بناجالا  رثکأ  ماقم  اهب  هکلمملا و  هذه  یف  هیراجتلا  یناوملا 

______________________________

[ نیشنشنوک ]

مظعم هباـصخلا و  هیاـغ  یف  اهیـضارأ  نکل  مجحلا و  هریغـص  یه  اـیدوبمک و  قرـش  ماـنا و  یبوـنج  یف  هـعقاو  هیواـسنرف  هرمعتـسم  * 
سفنـالا و نم  نینویلم  وـحن  اهناکـس  ددـع  اـعبرم و  ـالیم  اهتحاسم 23160  یحـص و  دـیج  بطر  راـح  اـهؤاوه  زرـالا و  اـهتاعورزم 

همسن فلأ  وحن 100  اهناکس  غنوکیم  رهن  بصم  دنع  هیراجت  ءانیم  یه  نوغباس و  هنیدم  اهتمصاع 

[ هلقتسملا وغنوک  ]

نم یبرغلا  لحاسلا  اقرـش  یکیتنلتـالا و  طـیحملا  هیواـسنرفلا و  وغنوکلا  اـبرغ  الامـش و  اهدـحی  هعـساو  هیبرغ  هیقیرفأ  هموکح  یه  * 
اهتحاسم ارتاین  تربلا  تاریحب 
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هـسمخ هضرع  لیم و  وحن 2900  هلوط  اهمـساب  یمـسملا  رهنلا  اهراهنأ  رهـشأ  هیلاعلا و  لابجلا  نم  هیلاخ  یه  اـعبرم و  ـالیم   961912
نم جرخی  وه  الیم و  وحن 1500  هیف  ریسلا  نفـسلا  عیطتـست  ایندلا  راهنأ  مظعأ  نم  وه  یکیتنلتالا و  رحبلا  یف  بصی  فصن و  لایمأ و 

نایواستم اهب  راهنلا  لیللا و  ءاوتـسالا و  طخ  دـنع  هعقاو  هکلمملا  هذـه  تآم و  رهنالا  نم  هیف  بصی  لینلا و  عبانم  برق  هیقیرفا  طـسو 
هیدلجلا ضارمالا  هثیبخلا و  تایمحلا  اهب  رثکت  ضیبلا  هحصل  قفاوم  ریغ  اهؤاوه  ءاتش و  دربلا  هدیدش  افیـص  رحلا  هدیدش  یه  ابیرقت و 

رکـسلا و بصق  زرـألا و  غـبتلا و  اـیبوللا و  بنرکلا و  مطاـمطلا و  اـطاطبلا و  لوـفلا و  ینادوـسلا و  لوـفلا  هرذـلا و  اـهتاعورزم  نم  و 
اهتعانص عرزلاب و  مهؤاسن  ثرحلاب و  اهیلاهأ  لاجر  موقی  ایونس و  تارم  ثالث  اهب  لوفلا  دصحی  عرزلا و  هریثک  ادج  هبصخ  اهیـضارأ 

اهنأ الا  هریثک  مجانم  اهب  هندعم و  نم  حلملا  جارختسا  هحلسالا و  یلحلا و  هیساحنلا و  یناوالا  ضعب  عانطـصا  يوس  سیل  ادج  هفیعض 
یلا هنولـسری  ارفاو و  اددـع  هنم  نورتشی  نویبوروالا  ناک  قیقرلا و  یف  اهتراجت  مظعم  ناک  دـق  مهـشحوت و  اهیلاهأ و  لهجب  هبوجحم 

مظعم یقب  قیقرلا  هراجت  ءاغلا  دـعب  مث  نط  نینـسلا 100000  يدحا  یف  اکرمأ  یلا  هنم  رداصلا  نزو  غلب  دـق  نزولاب و  اکرمأ  ابوروأ و 
ایونـس اهتارداص  كوشتواکلا و  قدـنبلا و  غمـصلا و  لخنلا و  تیز  ماعنلا و  شیر  حـلملا و  ینادوسلا و  لوفلا  جاـعلا و  یف  اـهتراجت 

سفنالا و نم  نییـالم  نع 10  لقی  هنأ ال  رهظی  دـیدحتلا  لوهجم  اهناکـس  ددـع  هینج و  فلأ  اـهتادراو 400  هینج و  فلأ  وحن 300 
ناطیش ریخلا و  ناطیش  نیناطیش  دوجوب  مهداقتعا  اهنم  هیفارخ  دئاقع  عم  مانصالا  هدابع  اهیف  هبلاغلا  هنایدلا  هبیرغ و  اهلک  هریثک  مهتاغل 

نم یثنأ  رکذ و  هئیهب  نیلاثمت  اوعنـص  مهنأ  اهنم  هکلمملا و  عیمج  یف  راس  داقتعالا  اذـه  امهنوعدـی و  نیلاثمت  امهل  اوعنطـصا  رـشلا و 
هلملا هاعد  هینارصنلا و  هینثولا و  حبزم ؟؟؟ نم  هبکرم  هناید  مهدنع  دجوت  امهب و  نوکربتی  زوربلا  لک  هزراب  امهلـسانت  ءاضعأ  بشخلا 

یف هدـم و  هتئج  نوظفحی  مهدـحأ  تام  اذا  هنأ  همالا  هذـه  تاداع  نم  لیلق و  مهحاجن  نأ  الا  دـالبلا  ءاـحنا  یف  نورـشتنم  هیحیـسملا 
مهسبلم هلیبقلل و  اکلم  دوعت  هیراقعلا  تیملا  تاکورتم  صقرلا و  تارکـسملا و  برـش  بعللا و  وهللا و  یلا  اهب  نوغرفتی  هدملا  کلت 

طارفالا مهیلح  هنولملا و  تاناهدلاب  مهماسجأ  نولطی  مهتروع و  اهب  نورتسی  شامق  هعطق  نع  هرابع 
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فعضلا و هیاغ  یف  اهتموکح  رقفلا و  هیاغ  یف  همالا  هذه  نیترم و  قیفـصتلا  عم  سأرلا  ضفخ  مهدنع  هیحتلا  مهناذآ و  یف  هیدیدحلا 
لوطسا اهدنع  هیرکسعلا و  زکارملا  یلع  عزوم  وه  نییوابوروأ و  طابـضب  ینطو  لتاقم  فالآ  هسمخ  اهـشیج  نیدلا و  نم  ریثک  اهیلع 

اکیجلب و هیامح  یه  نویکیجلب و  اهطابـض  نوینطو و  اهرکاسع  یلع  ـالا  اـهرهن  یلع  وغنوکلا و 22  رهن  یلع  رخاوب  عبـس  نم  فـلؤم 
تفشتکا دق  یکیجلب و  مکاح  اهنم  لک  یلع  هعطاقم  هرشع  یتنثا  مسقنت  هیروتسد و  اهتموکح  کیجلبلا و  همـصاع  یف  اهترادا  زکرم 

یلا لاوحالا  نؤشلا و  هلوهجم  ادیدم  انمز  تیقب  مث  یلاغتربلا  نابرلا  هطـساوب  هیرجه  هنس 887  نییلاغتروبلا  دحأ  هطـساوب  دالبلا  هذه 
عقوم عقو  سیراب و  یف  هیفارغجلا  هیعمجلل  مدـق  اهلاوحأ و  نع  افلؤم  رـشن  لیفرد و  هلاحرلا  اـهنؤش  ضعب  فشتکا  اـهیف  هنس 1236 و 

لسکورب هنیدم  یف  الفاح  اسلجم  دقعف  اهـشحوت  هلازا  هیقیرفالا و  دالبلا  نیدمت  یلا  لیملا  ریثک  اکیجلب  کلم  ناک  دق  ناسحتـسالا و 
مث اکیناجنات  تاریحب  یلع  عقاوم  هدـع  تأشنأ  هیلودـلا و  هیقیرفالا  هکرـشلاب  اهـسفن  تعد  هکرـش  تفلأت  مث  کلذ  مزاول  نع  ثحبلل 

ام هیتفض و  یلع  یتلا  دالبلا  وغنوکلا و  رهن  يرجم  فشتکا  دق  عجر و  مث  تاونس  ثالث  هدم  عاقصالا  کلت  یف  یلناتس  هلاحرلا  حاس 
اـشاهدنا فاشتکالا  کلذ  نم  شهدنا  یناثلا  دلوبویل  کلملا  ملع  یلا  فاشتکالا  اذه  ربخ  یهنأ  نأ  دـعب  هریثکلا و  تاریخلا  نم  اهب 

مث اهلاوحأ  قیقحت  وغنوکلا و  دالب  یلا  هجوتلل  هیملع  هنجل  هتـسآرب  لکـش  هناسحاب و  هرمغ  هیلع و  معنأ  یلناتـس و  یعدتـسا  امیظع و 
یلع هدوجوملا  یضارالا  کلت  كالتما  یف  مهقوقح  نع  لزانتلا  نع  لئابق  هدع  هدهع  تلـصحتسا  ایـسایس و  اطیطخت  دالبلا  تططخ 

عضول ایناملا  اسنرف و  یتلود  یعـسب  نیلرب  یف  رمتؤم  دقع  مث  اکرمأ  اهلوأ  لزانتلا  اذه  یلع  لود  هدع  تقدص  مث  وغنوکلا  رهن  یتفض 
ازایتما وغنوکلا  هموکح  حـنم  یلع  رمتؤملا  مت  مث  الآم  قاقـشلا  لوصح  عنم  تاهجلا و  کلت  یف  راـشتنالل  هلفاـکلا  هیفاـکلا  طورـشلا 

دقع مث  اهتیلؤسم  لمحت  هموکحلا و  هذـه  یف  قلطملا  فرـصتلا  کیجلبلا  کلم  ءاطعا  لالقتـسالا و  هدایحلا و  یلع  اهلعج  ایـسایس و 
اسنرفل اهب  هعفشلا  قوقح  ظفح  اهتارمعتسمب و  وغنوکلا  دالب  اکیجلب  قاحلا  زاوجب  هیف  حرص  یناث  رمتؤم 
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______________________________

[ هیواسنرفلا وغنوک  ]

هیناملالا و نورمک  هرمعتسم  الامش  هلقتـسملا و  وغنوک  ابونج  اقرـش و  اهدحی  هیبونجلا  اینیغ  لامـش  یف  هنئاک  هثیدح  هرمعتـسم  یه  * 
اولصتا دق  مهکالمال و  اهنومضی  دالبلا و  نوزغی  نییواسنرفلا  نال  نآلا  یلا  ناکـسلا  ددع  هحاسملا و  هلوهجم  یه  اینیغ و  جیلخ  ابرغ 

یه نوباغ و  هنیدم  اهتمصاع  سونبآلا و  بشخ  غمصلا و  جاعلا و  اهتارداص  نم  یضارالا  هبصخ  یه  یلع و  الا  لینلا  یلا  مهتاحوتفب 
يرجحلا محفلا  اهب  نزخی  همهم  هطحم 

امهیلی ام  فلالا و  عم  ماللا  باب 

[ هیقذال ]

رحبلا یف  لخادـلا  سأرلا  نم  یبرغلا  یلامـشلا  یلع  طسوتملا  رحبلا  لحاس  یلع  همیدـق  هنیدـم  یه * هریغ  لاق  لـصالا و  یف  اـهرکذ 
سوقولـس اهانب  لیق  اتنامار و  اهمـسا  ناک  مهریغ و  وأ  نییناعنکلا  نییقینیفلا  هینبأ  نم  یه  هعاـس و  فصن  رادـقم  اـهئانیم  نیب  اـهنیب و 

مث ترثدنا  یتح  نییقولـسلا  دیب  لزت  مل  اهؤانب و  ددج  هنأ  رهاظلا  دالیملا و  لبق  هنس 290  همأ  مساب  هیقذال  اهامس  نییقولـسلا و  کلم 
نییبیلـصلا نمز  یلا  مهیدیأب  لزت  مل  هرجهلل و  هنـس 15  نوملـسملا  اهحتتفا  نأ  یلا  نیینامورلا  دیأب  تلظ  نیینامورلا و  دی  یلا  تلقتنا 

کلملا اهیلع  یلوتـسا  مث  حـنرفالا  اهعجرتسا  مث  یبویالا  نیدـلا  حالـص  نمز  یف  مالـسالا  اهعجرتسا  مث  جـنرفالا  اـهیلع  تلوتـسا  مث 
بلح و عبنت  هرات  تناک  رکذلا و  قحتـست  هیمهأ  تاذ  خیراوتلا  هذه  عیمج  یف  نکت  مل  نآلا و  یلا  نیملـسملا  دـیب  لزت  مل  نووالق و 

راثآلا نم  ریثک  اهب  هیفرـصتم و  هتمهب  تراص  اشاب  تحدـم  مایأ  یف  مث  سلبارطل  هعبات  تناک  ارخآ  صمحل و  هراـت  سلبارطل و  هراـت 
مظعم وه  غبتلا و  عمـشلا و  نمـسلا و  تیزلا و  لسعلا و  نطقلا و  بوبحلا و  عاونأ  اهلـصاوح  نم  هباصخلا  هریثک  اهیـضارأ  همیدـقلا و 

هدع اهب  نوملـسم و  مهرثکأ  همـسن  فلأ  وحن 15  مهددـع  فیـضلا و  مارکا  قالخالا و  هنامد  فطللا و  هیاغ  یف  اـهیلاهأ  اـهتراجت و 
یقرشلا لامشلا  یلا  هیریصنلا و  يرق  نم  هیرق  وحن 60  هب  اهلحاس  هلیمج و  هینبأ  بتاکم و 
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وحن هب  دارکالا  لبج  اضیأ  اهنم  هیقرشلا  هیلامشلا  ههجلا  یلا  اضیأ و  هیریصن  مهلک  اهلهأ  هیرق و  یلع 47  يوتحت  هیلولهبلا  هعطاقم  اهنم 
هدوجلا هیاغ  یف  هیقذاللا  ءاوه  نمرأ و  هیریصن و  دارکأ و  اضیأ  اهب  نیملسملا و  نم  رئاشع  هدع  اهب  هعرزم  هیرق و   120

______________________________

[ روهال ]

ناتسناغفا دنهلا و  نیب  لفاوقلا  قیرط  یلع  دنهلا و  رهن  یف  بصی  رهن  یلع  ریمـشک  بونج  هعقاو  هیزیلکنالا  دنهلا  تایالو  نم  هیالو  * 
همسن اهیلاهأ 149000  ددع  هلیمج  هینبأ  اهب  دنهلا  كولم  ضعب  ماقم  تناک  ناریا و  دالب  و 

امهیلی ام  ءابلا و  عم  ماللا  باب 

[ نانبل ]

باختناب اهفرـصتم  نیعی  هیرجه  هنـس 1277  هیلخادـلا  اهتارداب  تلقتـسا  ایروس  دالب  یف  هیفرـصتم  وه * هریغ  لاق  لـصالا و  یف  هرکذ 
ددـع عبر و  اهتحاسم 2200 ؟؟؟. ماشلا  هیالو  ابونج  اقرـش و  توریب و  هیالو  اـبرغ  الامـش و  اهدـحی  لودـلا  قیدـصت  یلاـعلا و  باـبلا 
اهلهأ سرادم و  هدع  اهب  هدوجلا و  هیاغ  یف  اهؤاوه  ایروس و  لابج  بصخأ  نم  ادج  هبصخ  هیلبج  اهضرأ  همسن و  فلأ  اهناکس 250 

زورد هلواتم و  نویحیسم و 

امهیلی ام  ءایلا و  عم  ماللا  باب 

[ ایریبیل ]

اهتحاسم 44775 یکیتنلتالا  سونایقوالا  ابرغ  جاعلا و  لحاوس  اقرش  اهدحی  لالغلا  لحاوس  یلع  هیلامشلا  اینیغ  یف  هعقاو  هیروهمج  * 
اهتالصاح رهشأ  ءاوهلا  هدیج  یـضارألا  هبـصخ  یه  نییحیـسملا و  دیبعلا  نم  سفنالا  نم  وحن 1500000  اهناکـس  ددع  اعبرم و  الیم 

همدقتم و اهفراعم  جراخلل و  هرداص  اهلک  نطقلا و  ربتلا و  بهذلا و  قوحـسم  قدنبلا و  لفلفلا و  دیجلا و  نبلا  جاعلا و  لخنلا و  تیز 
هراجتلا هریثک  همهم  ءاتیم  یه  ایف و  رنوم و  هنیدم  اهتمصاع  همظتنم و  اهترادا  هیروتسد و  هیروهمج  اهتموکح  هیزیلکنالا و  مهتغل 
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همهب هیرجه  هنس 1237  هیروهمجلا  هذه  تسسأت  دق  هدحتملا و  تایالولا  هیاعر  تحت  هیروهمجلا  هذه  سفن و  اهناکس 13000  ددع 
هنس 1264. ایمسر  تلقتسا  هدحتملا و  اکرمأ  تایالو  نم  نیقوتعملا  ءاقرالا 

امهیلی ام  فلالا و  عم  میملا  باب 

هراشا

______________________________

[ هریدام ]

هدـیج یه  نییلاغتروبلا و  لسن  نم  مهلک  همـسن  فلأ  وحن 135  اهناکـس  ددـع  لاغتروبلا ..  تارمعتـسم  نم  هیقیرفأ  رئازج  نم  هریزج 
هنیدم اهزکرم  دـیجلا و  ذـیبنلا  اهتارداص  نم  هیردـصلا و  ضارمالاب  نیباصملا  نییوابوروالا  نم  فولالا  اهدـصقی  اذـل  هیاغ و  ءاوهلا 

اکنوف

[ کنیترام ]

هفیطل هبصخ  هبرتلا  هدیج  یه  دوسلا و  ضیبلا و  سفن ؟؟؟ اهناکس 200000  ددع  اکرمأ  راجبب  اسنرف  تارمعتسم  نم  هعساو  هریزج  * 
همسن و فلأ  وحن 40  اهناکـس  ددع  فرظلا ..  یف  هیاغ  یه  رییب و  ناس  هنیدـم  اهندـم  رهـشأ  سنارف و  دروف  هنیدـم  اهزکرم  ءاوهلا و 

ادج دیج  اهؤفرم 

[ ایلیسرام ]

اهیلاهأ ددـع  هایملا  هریثک  ءاوهلا  هدـیج  عراوشلا  هعـساو  ینایملا  هلیمج  هیراجتلا  اسنرف  یناوم  مظعأ  طسوتملا  رحبلا  یلع  ءانیم  یه  * 
ریغ رکسلا و  ریرکتل  لماعم  اهب  تیربکلا و  رباکسلا و  دیجلا و  يواسنرفلا  نوباصلا  اهب  عنصی  هیعانص  لماعم  هدع  اهب  همسن   300000

کلذ

[ رتسجتام ]

ددع هینطقلا  تاجوسنملا  تاکیرباف  عسوأ  لزغلا و  لماعم  ربکأ  اهب  هردنول  دعب  هیعانـص  هنیدم  مظعأ  یه  اریتلکنا  ندم  نم  هنیدـم  * 
هیرجه هنس 1246  لوبرفیل  نیب  اهنیب و  دم  يذلا  طخلا  وه  ایندلا  یف  سسأ  يدیدح  طخ  لوأ  سفن و  فلأ  اهیلاهأ 730 
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امهیلی ام  میجلا و  عم  میملا  باب 

هراشا

______________________________

[ رجم ]

اهتاـعورزم نم  هاـیملا  هریزغ  هیلمر  هعـساو  لوهـس  تاذ  اهیـضارأ  ایـسیلاغ  نم  هیبرغلا  هیبونجلا  ههجلا  یف  هعقاو  هعـساو  هکلمم  یه  * 
وحن اهناکـس  ددـع  سیماوـجلا و  راـقبالا و  لـیخلا و  اـهتاناویح  رهـشأ  نم  بـنعلا و  رجنبلا و  زرـالا و  ناخدـلا و  هرذـلا و  هـطنحلا و 

تـسب ادوب و  یتدـلب  نم  هبکرم  یه  تسبادوب و  هنیدـم  اهتمـصاع  ورجم  مهیقاب  نویناـمور و  نویوالـس و  مهاـثلث  همـسن   17300000
هجئار اهتراجت  مدقتلا و  هیاغ  یف  اهتعانص  هعماج و  سرادم  هدع  اهب  همسن  وحن 470000  اهناکس  بونادلا  رهن  یتفض  یلع  نیتعقاولا 

هیراجت ءانیم  یه  مویف و  هنیدم  هریهـش و  هیلک  هسردم  اهب  همیدقلا  ایراغنه  همـصاع  یه  جروبـسرب و  هریهـشلا  رجملا  ندم  نم  ادج و 
هنیدم همـسن و  اهیلاهأ 40000  ددـع  اینافـسنارت و  اـیتاورک  میلقا  زکرم  یه  یتلا  جروبناـسولک  هنیدـم  کـینایردالا و  رحب  یلع  هعقاو 

اینوفالس میلقا  همـصاع  یه  کیـسأ و  هنیدم  هعماج و  هسردم  اهب  سفن و  فلأ  وحن 45  اهناکـس  ایتاورک  میلقا  زکرم  یه  یتلا  مارجا 
هنیتم نوصحب  هطاحم  یه  بونادلا و  رهن  فافض  یلع  هنئاک  هریغص  هنیدم  یه  تدراورتب و  هنیدم  مث 

امهیلی ام  لادلا و  عم  میملا  باب 

[ رکسغدم ]

هیقیرفأ نع  اهلصفی  يدنهلا  سونایقوالا  یف  هعقاو  هریزج  یه  هیقیرفأ و  برغ  یف  اسنرف  تارمعتسم  نم  هرمعتـسم  یه * رقـشغدم  وأ 
الیم و بونجلا 950  یلا  لامـشلا  نم  اـهلوط  غلبی  ثیح  لکـشلا  هلیطتـسم  یه  لـیم و  هضرع 3000  يذـلا  قیینازوم  جـیلخ  هیبونجلا 

اهعافترا غلبی  اهب  همق  یلعأ  هخماش  لابج  هلـسلس  اهلخاد  قرتخی  اـعبرم و  ـالیم  غلبت 327740  اهتحاسم  ـالیم و  اهضرع 450  طسوتم 
اهؤاوه يدـنهلا و  طیحملا  قیبنازوم و  جـیلخ  یف  بصت  یطـسولا و  اهلابج  نم  هرداص  تاریهن  راهنأ و  هدـع  اـهب  عارذ و  وحن 9000 

راح
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هرازغ و هدـشب و  هلاطه  اهراطمأ  هلاتقلا و  هثیبخلا  تایمحلا  اهب  رثکت  ثیح  نییواـبوروالل  اـصوصخ  اـهلحاوس  یف  يدر ء  وه  ادـج و 
اهلمهأ مهلسک  یلاهألا و  شحوت  نأ  الا  هجرد  یلعأ  یف  هبصخ  اهیضارأ  فیصلا و  ءاتشلا و  امه  نیلصف  يوس  لوصفلا  نم  اهب  سیل 

ریثک اهب  اهریغ و  یف  لاثملا  میدعلا  رکسلا  بصق  غبتلا و  نطقلا و  هرذلا و  مث  اهب  هیلع  لوعملا  توقلا  وه  زرألا و  اهتاعورزم  مظعم  و 
وه ءاملا و  رجش  نرملا و  غمصلا  بونرخلا و  درولا و  زوللا و  سونبألاک و  هنیمثلا  باشخالاب  هرومعم  اهتاباغ  هکاوفلا و  رضخلا و  نم 

نورفاسملا و اهیتأیف  هنآلم  یقبت  رطملا و  هاـیم  نم  ئلتمت  سیک  لکـش  یلع  هقلعم  هقرو  هنم  هقرو  لـک  لفـسأ  یف  زوملا  رجـشب  هبـشأ 
یف هذخآ  اهتراجت  هطحنم و  اهعئانـص  بهذلا و  قبیزلا و  ریدصقلا و  صاصرلا و  ساحنلا و  اهب  ادـج  نداعملاب  هینغ  یه  اهنوبرـشی و 
دق دولجلا و  نرملا و  غمصلا  بونرخلا و  نبلا و  رکسلا و  زرألا و  وه  اهتارداص  مظعم  اسنرف و  كالمال  اهمض  دعب  امیس  عاستالا و ال 

لکآ دورقلا و  نم  عوـن  وـه  رومـاللا و  هیربـلا  نم  زعاـملا و  منغلا و  هیلهـالا  اـهتاناویح  نم  هیدـیدحلا و  طوـطخلا  نم  لـیلق  اـهب  دـم 
ناولألا دوسلا  دالاکسلا  لئابق  مه  سفنالا و  نم  نییالم  هسمخ  وحن  اهناکـس  اهریغ و  و  ياه ) ياهورکام   ) یمـسملا وه  تارـشحلا و 

تناک اهنم  هوطـس و  هوق و  لئابقلا  هیقب  یلع  هدـئاسلا  ساـفوهلا  هلیبق  مهنم  نیذـلا  شاـجالملا  لـئابق  هیبرغلا و  لاـبجلا  یف  نونکاـسلا 
لکایهلا تلاز  اهتاعد و ال  هطـساوب  اهب  راشتنالا  یف  هذـخآ  هیحیـسملا  هنایدـلا  نا  الا  هینثولا  یه  اهب  هبلاغلا  هنایدـلا  همکاحلا و  هلئاعلا 

هیدادبتسا تناک  اهتموکح  دجوت و  داکت  هردان ال  اهب  فراعملا  هیـشاجالملا و  یه  اهب  هیمـسرلا  هغللا  ناصقنلا و  یف  هذخآ  هیمنـصلا 
هدـع یلا  همـسقنم  یه  همئاق و  لقالقلا  هجئاه و  تاروثلا  لزت  مل  کلذ  عم  همراص و  هیفرع  تراص  اهل  اسنرف  رامعتـسا  دـعب  هقلطم و 
ءانیم یه  انامت و  هنیدم  اهندم  رهشأ  نم  همسن و  فلأ  وحن 100  اهناکس  هریزجلا و  طسو  یف  هعقاولا  وفیرانانات  اهتمصاع  تاعطاقم و 
لواـح دــق  نییلاـغتروبلا و  ضعب  اـهراز  نـم  لوأ  لوـهجمف و  میدــقلا  اـهخیرات  اـمأ  اـهریغ ..  هریزجلا و  یبرغ  لامــش  یف  هیراـجت 

اوردقی ملف  کلذ  نولواحی  نینرق  وحن  اوقب  نویواسنرفلا و  اهاتأ  مث  اوردقی  ملف  هلیوط  هدم  هریزجلا  هذه  یلع  ءالیتسالا  نویلاغتروبلا 
اجیردت اهیلع  ءالیتسالا  یف  اوذخأ  مث  اربج  اهوکرت  مث  هیرحبلا  طوطشلا  یف  طقن  ضعب  اهنم  اوکلمت  هیرجه  هنس 1231  یف  مث 
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تنلعأ مث  اهتیامح  تحت  اهتلخدأ  اریخأ  مث  اهوکرات  کنرف و  نویلم  وحن  هیزج  اـهیلع  اوبرـض  مث  هیبرحلا  جراوبلاـب  ارارم  اهوددـه  و 
اهکالمال اهمضب 

امهیلی ام  ءارلا و  عم  میملا  باب 

هراشا

______________________________

[ شکارم ]

میلقا اقرش  قراط و  لبج  زاغوب  ضیبالا و  رحبلا  الامش  اهدحی  طسوتملا  ضیبالا  رحبلا  یلع  هعقاولا  هیقیرفأ  کلامم  نم  هکلمم  یه  * 
راهنالا لوهـسلا و  داهولا و  لابجلا و  هریثک  دالب  یه  یکیتنلتالا و  سونایقوالا  ابرغ  يربکلا و  ءارحـصلا  اـبونج  يواـسنرفلا و  رئازجلا 

نییرصحنم وه  ءاوهلا و  لدتعم  هایملا  ریزغ  میلاقالا  بصخأ  وه  لنلا و  میلقا  یه  ماسقأ و  هثالث  یلا  اهمسقت  سلطالا و  لابج  اهقرتخت 
يرعـصلا و سلطالا  لابج  نیب  عقاو  وه  تاباغلاب و  رماع  یعارملا  ریثک  عفترم  میلقا  وه  باضهلا و  میلقا  طسوتملا و  رحبلا  سلطـالا و 

هراحلا نیتقطنملا  تابن  اهب  تبنی  هباصخلا  هریثک  هعساو  لوهس  وه  يربکلا و  سلطالا  لبج  بونج  یف  وه  ءارحصلا و  میلقا  يربکلا و 
هیبروم و ویس و  طسوتملا و  رحبلا  یف  بصی  يذلا  هنولوم  رهن  هنطلسلا  هذه  راهنأ  رهشأ  نم  هعـساولا و  تاباغلا  اهب  رثکت  هلدتعملا و  و 

تقرت ول  هیعارزلا  کلامملا  عیمج  رظانت  یه  هیبرغملا و  دالبلا  یـضارأ  بصخأ  اهیـضارأ  یکیتنلتالا و  رحبلا  یف  بصت  یه  اـهراد و 
یکتشت هیراع  هلمهم  اهیضارأ  تیقب  کلذ و  یف  اهیلاهأ  هداعـسلا  فعت  مل  فسالا  نم  نکل  يرلا  اهب  مظتنا  هعارزلا و  هحالفلا و  اهیف 

رجش نم  ریثک  اهب  هیبونجلا و  ابوروأب  هدوجوملا  تاتابنلا  عیمج  هرذلا و  لوفلا و  هطنحلا و  اهتالوصحم  نم  عمسی و  نم  سیل  اهرفق و 
یه لب  هسیفنلا  نداـعملا  نم  ریثک  اـهب  کـلذ و  ریغ  طولبلا و  نیلفلا و  رجـش  لـخنلا و  توتلا و  نیتلا و  زوملا و  جـنرانلا و  نوتیزلا و 
الا اهنم  هدوقفم  همهملا  عئانصلا  لج  لامهالا و  دصر  اهیلع  بورـضم  اهفوج  یف  هزونکم  لزت  مل  نکل  نداعم و  هیبرغملا  دالبلا  ینغأ 

جسن هیبرغملا و  شیبارطلا  شقنلا و  هعانص  ریهشلا و  یـشکارملا  نایتخـسلا  لمع  دولجلا و  غبد  یف  رکذلا  قحتـست  هراهم  اهیلاهال  نأ 
هبوغرملا هریهشلا  تایناطبلا 
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مهتراجت ریودـتل  یتش  ءاحنا  یف  نورـشتنم  مه  نییوابوروالا و  اهب  نوهاضی  امبر  هراجتلا  یف  هیوق  هراهم  اهیلاهال  دـالبلا و  بلغأ  یف 
شیبارطلا و لالغالا و  اهتارداص  رهشأ  نییواسنرفلا و  زیلکنالا و  نابـسالا و  دیب  اهمظعم  هیجراخلا  مهیدیأب و  هیلخادلا  هراجتلا  نأ  الا 

مث لیلقلا  الا  هیراجت  بکارم  اهدـنع  سیل  کلذ و  نم  رثکأ  اهتادراو  هینج و  ینویلم  وحن  غلبت  اـهتمیق  تاـجوسنم  ضعب  نایتخـسلا و 
يدـیدح و طخ  اهب  مسری  مل  هیمومعلا و  هیعارزلا و  قرطلل  هدـقاف  لزت  مل  لب  نارمعلا  هیندـملا و  لئاسوب  دـالبلا  ظـفحت  مل  نـآلا  یلا 

اهب رثا  اذـک ال  اهئاحنا و  بلاغ  یف  هبانطأ  ابراض  ءایقـشالا  صوصللا و  يدـعت  نم  فوخلا  لزی  مل  لاقتنالا و  طئاسو  رئاس  نع  هیراع 
فیرشلا و ثیدحلا  میرکلا و  نآرقلا  ظفح  یلع  هرصاق  یه  هلیلق و  هیئادتبالا  سرادملا  الیلق و  الا  اهسرادمل  هیوابوروالا و ال  مولعلل 

اهل اهئاملع و  نم  هدـلب  ولخت  ثیحب ال  اـهئاحنا  عیمج  یف  هجئار  هیعرـشلا  مولعلا  نأ  ـالا  نویمأ  یلاـهالا  بلغأ  نیدـلا و  دـئاقع  میلعت 
تاماقملا هیرعـشلا و  نیواودلا  نوظفحی  نمم  اریثک  دـحاولا  دـلبلا  یف  دـجتل  کنا  یتح  هیبدالا  مولعلا  اذـک  عفرالا و  ماقملا  مهدـنع 

نییورقلا و عماج  هبتکم  اهمهأ  اهب  هریثکف  بتاکملا  اما  یلاحلا ..  ناطلـسلا  قیقـش  ظیفحلا  دبع  يالوم  مهئارعـش  عربأ  نم  هیریرحلا و 
نم نسح  يالوم  اهخـسنتسا  یبرع  فلؤم  فلأ  وحن  اهب  ناطلـسلا و  هبتکم  مث  دیلا  طخب  اهلک  دـلجم  فلأ  وحن 27  یلع  يوتحت  یه 
ملع لـمرلا و  مـیجنتلا و  ءاـیمیکلا و  فورحلا و  رارـسأ  هیمـسلطلا و  موـلعلا  یف  دـیدش  عوـل  یلاـهألل و  هـبطرق و  هطاـنرغ و  یتـبتکم 
هیوق هبوصع  مهل  مالـسالا و  وه  اهب  قنتعملا  نیدلا  .اهب و  نولجدی  مهؤایقـشأ  اهنوعدـی و  مهلاهج  لاز  اهوحن و ال  تاماصختـسالا و 

وحنب 220 هردـقم  اهتحاسم  و  هیرحبلا ..  روغثلا  یف  مهتماقا  نییحیـسملا  نم  لـیلق  يدوهی و  فلأ  وحن 300  مهنیب  دجوی  هریغ و  دـض 
هینطولا بورحلا  هرثک  هطـساوب  اّدج  مهیف  لیلق  یلوحلا  ومنلا  ینظلا و  ءاصحالا  یلع  انویلم  وحن 13  اهناکس  ددع  و  عبرم ..  لیم  فلأ 

لمحت مادـقالا و  هوق  هعاجـشلا و  هلاـسبلاب و  نوریهـش  مه  هیـصوصخلا و  هیبرغملا  هجهللاـب  هیبرعلا  مهتغل  .هیحـصلا و  هرادـالا  ءوس  و 
تاناویحلا نم  اهب  اهوحن و  همخضلا و  یعافألا  عابضلا و  عابـسلاک و  هیراضلا  هیربلا  تاناویحلا  نم  ریثک  اهب  .مزعلا و  تابث  قاشملا و 

دایجلا هیبرعلا  لیخلا  اصوصخ  اهریغب  ام  هیلهألا 
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اهـشیج ناک  دـق  .نییالم و  هثالث  وحن  نویدـلا  نم  اهیلع  کلذ و  نم  بیرق  اهفورـصم  هینج و  ینویلمب  ردـقت  امبر  هفیعـض  اـهتیلام  و 
اهشیج هیناملالا و  هحلسألا  ثدحأب  يوابوروألا  زرطلا  یلع  لماعلا  اهشیج  یف  میظنت  اهدنع  راص  بیرق  دهع  نم  ماظتنالا و  نع  ایراع 

.عافدـلل و هدعتـسملا  لئابقلا  هطـساوب  کلذ  نم  رثکأل  لب  افلأ  یلا 80  برحلا  یف  هلاصیإ  اـهنکمی  اـفلأ و  نیـسمخ  وحن  غلبی  لـماعلا 
هتمه و ولعب  ریهش  وه  نسح و  ناطلـسلا  هدلاو  هافو  بقع  هیرجه  هنس 1312  هنطلسلا  یسرک  یلع  یلوتسا  زیزعلا  دبع  ناطلـسلا  اهکلم 
هل فیرـشلا و  عرـشلاب  هدـیقم  هقلطم  هیدادبتـسا  اهتموکح  .بسنلا و  هتباث  هفیرـش  هلئاع  نم  وه  هقالخأ و  مراکم  هتعاجـش و  هتلاسب و 

ماعلا قحلا  ریزو  رحبلا و  لاملا و  ریزو  هیجراخلا و  ریزو  برحلا و  ریزو  ربکألا و  ریزولا  مه  ءارزو و  هدع  نم  بکرم  يروش  سلجم 
فورعملا وه  قحلا  ریزو  لاملا و  تیب  ریزو  هیناطلـسلا و  حلاصملا  ریزو  هباجحلا و  ریزو  هروشملا و  ریزو  یـسارملا و  ملقلا و  ریزو  و 

یئاهنلا مکحلا  وه  هدـی  هتطخ  ام  هیأر و  اهیف  يدـبیف  ناطلـسلا  یلع  ایاضقلا  قاروأ  ضرعی  يذـلا  وه  تایاکـشلا و  ریزوب  هماعلا  دـنع 
اریهظ و یمـسی  ناطلـسلا  لبق  نم  رداصلا  رمألا  نوبترملا و  لامعلا  اهمـصفیف  همهملا  ریغ  امأ  همهملا و  ایاضقلا  یف  کـلذ  مصاـفلا و 

هطلـسلا مامز  اضیأ  ناطلـسلا  دـیب  و  قیقحتلا )  ) هقینبلا سلجم  یلع  هلاحأ  اـجاجوعا  مهنم  يأر  اذاـف  ءارزولا  ماـکحأ  ناطلـسلا  بقعتی 
امهدحأ نییـضاقب  ساف  زاتمت  ضاق و  دـلب  لکل  ءاضقلا و  هفیظو  اولوت  نمم  اهیقف  نم 12  فلؤم  هاضق  سلجم  اهیلا  هدشری  هیعرـشلا 

مهیلا و ددوتلا  لودلا و  هملاسم  یلودلا و  ملاعلا  یف  اهلالقتسا  اهنایک و  ظفح  یهف  اهتسایس  امأ  .یلابلا  سافب  رخآلا  هدیدجلا و  سافب 
اذل هیقبلا و  نم  رثکأ  ایناملا  نم  اهنانئمطا  اهتینما و  رثکأ و  اسنرف  نم  اهفوخ  نأ  ّالإ  ایناملا  اریتلکنا و  اینابسا و  اسنرف و  سأب  یشخت  یه 
دقف اهحالـصا  یف  لخادـتلا  قح  اهدالب و  یلع  هیامحلا  قاور  دـم  قح  اهل  ناک  ثیح  اهنا  یعدـت  اـسنرف  بیرق  دـهع  نم  تماـق  اـمل 

شکارم و اهماهتلا  یلا  بیر  الب  يدؤت  اسنرف  تاعورـشم  نا  هیـشکارملا  هنطلـسلا  تأر  کلذب و  هلفاکلا  هطخلا  كولـس  یلع  تمزع 
رـصنعلا فاعـضالا  دـصق  فرـصتلا  هفوقوملا  یلاهألا  لاومأ  یف  تفرـصت  ثیح  سنوت  رئارجلا و  یف  اهتعلطأ  امک  اهیف  اهیدـی  قالطا 

يواسنرفلا رصنعلا  لالحا  ءارحصلا و  هیحان  یلا  هعفد  یبرعلا و 
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امک دـجاسملا  یلع  هفوقوملا  لاومـالا  تبـصتغا  راثدـنالا و  یلا  يدؤی  اـک  اـهتنا  هیبرعلا  هغللا  كاـهتنال  تدـصت  هلحم و  یلاـطیالا  و 
یف هیمالـسالا  هطبارلاب  هلئاهلا  تارارـضالا  فسالا و  نزحلل و  هبجوملا  هرئاـجلا  لاـمعالا  نم  کـلذ  ریغ  یلا  هینیدـلا  رئاعـشلا  تلطبأ 

روطاربمالا هرایز  دعب  ایناملأ  نم  زاعیاب  ناک  بلطلا  اذه  نأ  الا  هیـشکارملا  نؤشلا  یف  رظنلل  یلود  رمتوم  دـقع  تبلط  عاقـصالا  کلت 
اسنرف هیمح  نارین  تراث  کلذب  هیواسنرفلا و  هسایسلا  اهتضراعم  یف  هیـشکارملا  هنطلـسلل  هرایزلا  هذهب  هدیـضعتل  اراهظا  هجنطل  رویلغ 

نیب تارباخملا  تهتنا  رمتؤملا و  دقع  یلع  لودلا  هیقب  اسنرف و  قدصت  نأ  ول ال  نیتلودـلا و  نیب  برح  یلا  یـضفت  تناک  هجرد  یلا 
عورـشم نس  لوألا  یه  دونب و  هدع  اوررق  هیدالیم و  هنس 1906  ریاربف  یف 7  هریزجلا  رمتؤم  یف  نوبودنملا  عمتجا  مث  هنأشب  نیتلودـلا 

یـشکارم و یلهأ  کنب  زاـیتمال  دـقع  عضو  ثلاـثلا  هحلـسالا و  بیرهت  هبقارم  ماـظن  یناـثلا  شکارم و  یف  سیلوبلا  میظنت  صوصخب 
باـقع هیـشکارملا و  كراـمجلل  ماـظن  نس  سماـخلا  هدـیدج و  تاداریا  ضرف  بئارـضلا و  لخادـم  نیـسحتل  عورـشم  عضو  عـبارلا 

کلذ بقع  مث  کـلذ  یلع  رمتؤملا  متخ  هیمومعلا و  لاـمعالا  حـلاصملاب و  صتخی  عورـشم  عـضو  سداـسلا  برهملا و  سلتخملا و 
دالبلا مسقنت  و  کلذ ..  لبقتـسمب  ملعأ  هّللا  هیلهأ و  تاروث  هدـع  تماق  نییواسنرفلا و  یلاـهالا و  نیب  تابارطـضا  لـقالق و  تلـصح 

و هکلمملا ..  همصاع  یه  یتلا  ساف  اهندم  رهشأ  هتطلس و  ناطلسلا و  هیامح  لظ  تحت  یه  یتلا  دالبلا  لوألا  نیمـسق  یلا  هیـشکارملا 
هنبا نینبلا  مأ  همطاف  هتسسأ  يذلا  نییورقلا  عماجب  ریهشلا  عماجلا  اهب  هیعانـص و  لماعم  هدع  اهب  همـسن و  فلأ  وحن 120  اهناکس  ددع 
فلأ وحن 60  اهیلاهأ  ددع  سانکم و  .رثکأ و  وأ  ذیملت  افلأ  سردـم و  وحن 500  هب  يذلا  هیرجه  هنس 246  یناوریقلا  يرهفلا  دمحم 
ددـع شکارم و  هنیدـم  .اهتهازن و  اهئاوه و  بیطل  ناطلـسلا  اهب  فیـصی  هخماش  روصق  نیتاـسبلا و  قئادـحلا و  نم  ریثک  اـهب  همـسن و 
عنصی هقیقدلا و  هیریرحلا  تاجوسنملا  بشخلا و  قوف  شقنلا  یبارزلا و  یلطملا و  لاصلـصلا  عضی  اهب  سفن و  فلأ  وحن 40  اهیلاهأ 

یلع همهم  هیراجت  ءانیم  یه  و  روداغم ..  مث  هیعانص  سرادم  هدع  اهب  هیدیدحلا و  تاعونصملا  دیجلا و  رفـصالا  نایتخـسلا  اضیأ  اهب 
لصانق هماقا  اهب  هراجتلا و  هعساو  قراط  لبج  زاغوب  یلع  ءانیم  یه  هجنط و  یکیتنلتالا و  طیحملا 
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اهنکل یکیتنلتالا  طیحملا  یلع  همیدـق  هنیدـم  یه  طابر و  طسوتملا و  ضیبـالا  رحبلا  لـحاس  یلع  ناوتت  هنیدـم  مث  هباـحتملا  لودـلا 
رثکأ یه  ریغ و  هدایسلاب ال  هل  فرتعت  همساب و  بطخت  اهنا  يأ  طقف  امـسا  ناطلـسلا  ذوفن  تحت  هلخادلا  دالبلا  یناثلا  مسقلا  هطحنم و 

تاوت و تیلیفاـت و  اـهتاحا  رهـشا و  اـمهریغ و  سوس و  حـلاص و  نیع  اـهب  هریهـشلا  اهندـم  نم  هکلمملا و  یبونج  یف  هنئاـکلا  دـالبلا 
اضیأ لصألا  یف  دالبلا  هذه  ترکذ  دق  هیقیرفأ و  یلع  مالکلا  یف  هضعب  مدقت  دقف  اهخیرات  امأ  تلکیدیت و 

امهیلی ام  نیسلا و  عم  میملا  باب 

هراشا

______________________________

[ طقسم ]

زاغوب یسرافلا و  جیلخلا  الامـش  اهدحی  برعلا  هریزج  هبـش  یقرـش  یف  هعقاو  هیبرع  هکلمم  یه  هریغ * لاق  اضیأ و  لصالا  یف  اهرکذ 
اهناکـس ددـع  عبرم و  لـیم  اـهتحاسم 73400  تومرـضح ..  دـالب  هیلاـخلا و  ءارحـصلا  اـبرغ  ناـمع و  جـیلخ  اـبونج  اقرـش و  زمره و 

رهـشأ راح و  اهؤاوه  ردان و  اهب  رطملا  هینمزلا و  نویعلا  هریغـصلا و  لوادـجلا  نم  لـیلق  اـهب  یـضارالا  هرفقم  یه  همـسن و   1600000
يربربـلا عونلا  نم  نوملـسم  اـهیلاهأ  یبرعلا و  غمـصلا  رمتلا و  مامـشلا و  خـیطبلا و  نخدـلا و  ریعـشلا و  هرذـلا و  هیعارزلا  اهتالـصاح 

نامع رحب  لحاوس  یف  ؤلؤللا  دیص  مهتعنص  نودایص  مهضعب  هلاحر و  ودب  مهنم  فنـص  هیورخالا  هیویندلا و  فراعملا  نع  نودرجم 
هتـسر و اهندم  نم  مامالا و  رقم  یه  طقـسم و  هنیدـم  اهتمـصاع  امهریغ و  زعاملا و  منغلا و  نجهلا و  دایجلا و  لیخلا  اهتاناویح  نم  و 

اریتلکنا هیامح  تحت  نآلا  یه  هفزن و 

امهیلی ام  داصلا و  عم  میملا  باب 

[ رصم ]

یلامش یف  هعقاو  هیقیرفأ  هکلمم  یه  اضیأ * هریغ  لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
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تناک دق  کلامملا و  رئاس  نیب  اهدجم  اهرخفب و  هریهـشلا  ردقلا  هعیفرلا  نأشلا  همیظعلا  همیدـقلا  کلامملا  نم  یه  یقرـشلا و  هراقلا 
ندعم مولعلا و  زنک  تناک  هکوش و  اهاوقأ  هورث و  اهرثکأ  اندمت و  اهاقرأ  امدقت و  ضرالا  لود  مظعأ  نم  همیدقلا  رصعالا  یف  اهتلود 

یف مولعلا  يدت  نابل  اوعـضری  اهدهم و  یف  اوبرتیل  نیینانویلا  نم  ریثک  اهمأ  ءامکحلا  ءاملعلل و  ابذع  الهنم  عئانـصلا و  ردصم  نونفلا و 
هجح و یلا  همیدـقلا  اهرخافم  تابثا  یف  هجاح  هرهازلا و ال  اهتراضح  راهزأ  اوفطتقی  هرهابلا و  هعنایلا  اهتیندـم  رامثأ  ونجی  اـهرجح و 

نم دوجولا  دیق  یف  لزت  مل  یتلا  همیدقلا  روصعلا  کلت  راثآ  نأ  یلع  نادلبلا  عیمج  یف  هروشنم  اهحدمی  هصاغلا  خـیراوتلا  ناف  ناهرب 
نیهاربلا مظعأ  نم  یه  لـینلا  سیروم و  هکرب  یباربلا و  تاـمارهالا و  تالـسملا و  اذـک  روصق و  نئادـم و  دـباعم و  لـکایه و  اـیاقب 

نـسح رکفلا و  هوق  نونفلا و  ناقتا  مولعلا و  هرازغ  نم  هرباغلا  رـصعالا  یف  هب  هدرفتم  رـصم  تناک  ام  یلع  هعطاسلا  ججحلا  هعطاقلا و 
هیقرـشلا و ههجلا  نم  برعلا  لابج  یتلـسلس  نیب  هعقاو  هعقب  نع  هرابع  الا  سبل  میلقالا  اذـه  مث  هراضحلا  ندـمتلا و  قاـنتعا  قوذـلا و 

سلبارط ابرغ  رمحالا و  رحبلا  برعلا و  ماشلا و  دالب  اقرـش  طسوتملا و  ضیبـالا  رحبلا  الامـش  اهدـحی  هیبرغلا ..  ههجلا  نم  اـیبیل  لاـبج 
لبج برعلا و  لبج  نیلبج  نیب  رمحالا و  رحب  ضیبالا و  رحب  نیرحب  نیب  هعقاو  یهف  هبونلا  دـالب  اـبونج  يربکلا و  ءارحـصلا  برغلا و 

مولـس و جیلخ  رمحالا و  رحبلا  نم  هبقعلا  جـیلخ  سیوسلا و  جـیلخ  یه  اهناجلخ  ایبیل و  ءارحـص  برعلا و  ءارحـص  نیوارحـص  ایبیل و 
رحبلاب ضیبالا  رحبلا  لصوملا  سیوسلا  زاغوب  یه  اهتازاغوب  و  ریق ..  یبأ  جیلخ  برعلا و  جـیلخ  سئانک و  جـیلخ  هفیاش و  وبأ  جـیلخ 

یه اهـسؤر  ضیبالا و  رحبلاب  سلربلا  هریحب  لصوملا  سلربلا  زاغوب  ضیبالا و  رحبلاب  هلزنملا  هریحب  لصوملا  موتـشا  زاغوب  رمحالا و 
و رمحـالا ..  رحبلا  لـحاس  یلع  بـالم  سأر  دــمحم و  سأر  طـسوتملا و  ضیبـالا  رحبلا  لــحاس  یلع  نیتـلا  سأر  سلربـلا و  سأر 

طـسوتم نادف و  وحن 17000  اـهتحاسم  اـهتاریحب  ربکأ  یه  طاـیمد و  عرف  هحلاـملا و  سیوسلا  هعرت  نیب  هلزنملا  هریحب  یه  اـهتاریحب 
هذخآ یه  اهب و  نفسلا  راغص  ریـسل  هلباق  یه  ارتمولیک و  وحن 20  هفاسم  یلع  دیعـس  روب  برغ  رحبلاب  لصتت  دحاو و  رتم  وحن  اهقمع 

لینلا تابلجتسم  ببسب  کلذ  هسبای و  یلا  لوحت  یقرشلا  اهئزج  ضعب  نأ  یتح  اجیردت  قیضلا  یف 
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جارختسا اهنم  هرثک و  یصحی  الامب  رویطلا  كامسالا و  عاونأب  هنوحشم  یه  هسبای و  یلا  لوحت  هلبقتسملا  رـصعالا  یف  امبرل  هیمطلا و 
لینلا و یعرف  نیب  هیبرغلا  هیریدم  لامش  یف  سلربلا  هریحب  .حلملا و  نم  ریبک  رادقم  اضیأ  اهنم  جرختـسی  خراطبلا و  خیـسفلا و  مظعم 

هریحب .اضیأ و  اهتقباسک  قیـضلا  یف  هذـخآ  تلاز  اریثک و ال  ناضیفلا  مایأ  یف  عستت  یه  الیم و  وحن 66  اهطیحم  اضیأ و  لیلق  اهقمع 
رحبلاب اهلاصتا  قمعلا و  هلیلق  اـضیأ  یه  ـالیم و  وحن 50  اهطیحم  هیردنکـسالا  برق  هریحبلا  هیریدـم  نم  یبرغلا  یلامـشلا  یف  طوبرم 

رـصم و تاریحب  رئاس  نم  اقمع  رثکأ  یه  ـالیم و  وحن 285  اهطیحم  مویفلا  یف  نوراق  هکرب  اـهل  لاـقی  نرقلا و  هریحب  دـهعلا و  بیرق 
دلبلا برق  اهعقوم  وکتأ  هریحب  یهف  هریغصلا  امأ  و  يرصملا ..  میلقالا  یف  هریبکلا  تاریحبلا  یه  هذه  ناضیفلا و  بسح  عستت  قیضت و 

ایبیل ءارحص  یلامش  یف  نورطنلا  يداو  یف  هعقاولا  تسلا  نورطنلا  تاریحب  ادج و  لحمـضت  فیـصلا  یف  یه  مسالا و  اذهب  هامـسملا 
یف امامت  فجت  یه  هلزنملا و  هریحب  بونج  سیوسلا  لانق  اهلخاد  نم  رمی  یتلا  حـلملا  هریحب  هرثکب و  نورطبلا  ندـعم  اهنم  جرختـسی 

بلجتـسی ناک  يذلا  لینلا  ضئاف  بصم  تناک  هیلیعامـسالا  برق  روکذـملا  لاتقلا  رمم  اضیأ  یه  حاسمتلا و  هریحب  فیـصلا و  لصف 
یعدت هیرق  هب  تناک  زکرم  یف  اشاب  لیعامسا  يویدخلا  مایأ  هیلیعامسالا  هنیدم  تئـشنأ  اهئطاش  یلع  حاسمتلا و  نم  ارفاو  ارادقم  هعم 

تاریحبلا هذـه  عیمج  سیوسلا و  هیلیعامـسالا و  نیب  هعقاو  یه  اـضیأ و  روکذـملا  لاـتقلا  رمم  یه  یتلا  هرملا  تاریحبلا  .حاـسمتلا و 
مف یف  ریفانـص  ناریط و  هریزج  اهمظعأ  هریثک  رمحالا  رحبلا  یف  اهرئازج  كامـسالا و  رویطلاب و  هرماع  نورطنلا و  حلملاب و  هنوحـشم 

هبیرق اهلک  هذه و  بونج  یف  هجافـص  هریزج  اهبونج و  یف  نیتافج  رئازج  سیوسلا و  جیلخ  لخدم  یف  ناودش  هریزج  هبقعلا و  جیلخ 
هریغـصلا رئازجلا  نم  هریثک  هدـع  اهیف  اهتاریحب  اـمأ  طـسوتملا ..  ضیبـالا  رحبلا  یف  رئازج  رـصمل  سیل  روکذـملا و  رحبلا  لـحاس  نم 

هـلزنملا و هریحب  یف  اـهلک  یلطوـبرخلا و  هریزج  شعلا و  سأر  هریزج  يربـکلا و  نوـمیللا  سأر  هریزج  سینت و  لـت  هریزج  اهرهـشأ 
اهیقرـش و یف  هسینکلا  هریزج  نوراق  هریحب  یف  .سلربلا و  هریحب  یف  هیوازلا  هریزج  رمع و  وبأ  هریزج  طـطقلا و  هریزج  راـغلا و  هریزج 

هروهشملا هلیفلا  هریزج  اهرهشأ  رئازجلا  نم  میظع  ددع  هعورف  لینلا و  رحب  یف  اهیبرغ و  یف  نرقلا  هریزج 
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یف لینملاب  یعدـت  یتلا  هضورلا  هریزج  لینلا و  سایقم  اهب  اضیأ و  اـهیلا  بسنت  ناوسأ و  هاـجت  نیتنفلا  هریزج  دوجولا و  سنأ  هریزجب 
هریزج لینلا و  رصق  يربوک  هطساوب  هرهاقلاب  هلصتم  یه  هریزجلاب و  هریهـشلا  قالوب  هریزج  لینلل و  سایقم  اضیأ  اهب  هرهاقلا و  بونج 
هریزج .سوسب و  هریزج  طیغلا و  یبأ  هریزج  .اربش و  هاجت  قارولا  هریزج  هیلیعامـسالا و  هعرت  اـهنع  اهلـصفی  هرهاـقلا  یلامـش  ناردـب 

وه اهمظعأ و  هثالثلا و  راهنالا  دـحأ  وه  هیقیرفأ و  یف  رکذ  ضعب  هل  مدـقت  يذـلا  لینلا  وه  دـحاو و  رهن  يوس  رـصمل  سیل  .ناقلش و 
هیف بصیف  طسوتملا  ضیبالا  رحبلا  یلا  لصی  نأ  یلا  رـصم  هشبحلا و  هبونلا و  نادوسلا و  دالبب  اراـم  لامـشلا  یلا  بونجلا  نم  يرجی 

رطانقلا بونج  ءرقبلا  نطب  هطقن  یف  ارتمولیک  نیرشع  رادقمب  هرهاقلا  هتزواجم  دعب  امهیلا  عرفتی  وه  دیشر و  لین  طایمد و  لین  یعرفب 
ضعب لوقی  نآلا و  یلا  لوهجم  یقیقحلا  هعبنم  ارتمولیک و  هئامـسمخ  فالآ و  هتـس  وحن  هبـصم  یلا  هردصم  نم  هلوط  غلبی  هیریخلا و 
هریحب و  ازاین ) ایروتکف   ) هویرکوأ هریحب  یه  هیقیرفأ و  طساوأب  ءاوتـسالا  طخ  میلقاب  همیظع  تاریحب  ثالث  نم  ردـصی  هنأ  نییفارغجلا 

رهن طاـبوص و  رهن  قرزـالا و  لـینلا  اـهربکأ  تاریهن  هدـع  نم  نوـکتی  مث  دراودا ) ترب   ) هجیزنتوـل هریحب  و  ازناـین ) ترب   ) هجیزتـتوم
نم وه  هبونلا و  لین  .موطرخلا و  یلا  هردـصم  نم  وه  یلعالا و  لـینلا  ماـسقأ  هثـالث  یلا  لـینلا  مسقنی  اـهریغ و  لازغلا و  رحب  هربطع و 

.ابربلا هریزج  یلا  موطرخلا 

هرـشع هئام و  نییالم و  هثالثب  هارجم  یـضارأ  تردق  طسوتملا و  رحبلا  یلا  هروکذـملا  هریزجلا  نم  وه  و  یندالا ) لینلا   ) رـصم لین  و 
رکذـلا و هقباسلا  هیف  هباصلا  راهنالا  ادـع  اذـه  بعکم و  رتم  رایلم  وحنب 2633  ایونـس  هیلع  عقی  يذـلا  رطملا  ردـق  عبرم و  لیم  فالآ 

لمعتسی هرهاقلا و  لیبق  ابعکم  ارتم  اهنم 380  بهذی  مث  هیناث  لک  یف  ابعکم  ارتم  ناوصأ 2990  دنع  هیف  يراجلا  ءاملا  رادقم  طسوتم 
لینلا ءام  نم  لمعتـسملا  هلمج  نوکیف  طسوتملا  رحبلا  یف  بصنی  يذـلا  وه  ارتم و  یقبی 3060  يرلل  هیناثلا  یف  اـبعکم  ارتم  اهنم 550 
ارایلم وحن 64  طسوتملا  رحبلا  یف  هبابصن  یقابلا ال  هلمج  ابعکم و  ارتم  رایلم  رشع  هعبس  وحن  ایونس  يرصملا  رطقلا  یف  يرلا  لیبس  یف 

یبونجب یقابلا  هبونلا و  دالبب  اهنم  هتس  الالش  نیرـشع  وحنب  هرورمب  جیراعت ؟؟؟ هدع  رهنلا  اذه  ریـس  نم  نوکتی  هبعکملا و  راتمالا  نم 
یلا موطرخلا 
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ناضیفلا و هدم  يراخب  ناصح  فلأ  هئام  هوق  هنم  هردحنملا  هایملا  هوق  غلبت  يذلا  ناوصأ  لالـش  تالالـشلا  هذـه  رهـشأ  لینلا و  عبانم 
نادوسلا و دالب  ءاوتـسالا و  طخ  میلقا  یف  هریزغ  راـطمأ  لوطه  وه  اریخأ  هیلع  لوعملا  هناـضیف  یف  ببـسلا  قیراـحتلا و  هدـم  اـفلأ   35

یتلا هفاسملا  دعب  لوط  ببـسب  کلذ  هینوی و  رهـش  یف  الا  رـصمب  رهظی  اهرثأ ال  نأ  الإ  ویام  رهـش  لئاوأ  یف  اهلوطه  ئدتبی  هشبحلا و 
رحلا و هدش  نم  لصاحلا  رخبتلا  ببسب  هنم و  ارادقم  هرورم  یـضارأ  عالتبا  ببـسب  رـصم و  ضرأ  یلا  هلوصو  نیح  یلا  ءاملا  اهعطقی 
سطسغأ و رهش  نم  رشع  هسمخ  یف  هداتعملا  هتدایز  یف  فصنلا  غلبی  هینوی و  رهش  نم  هرـشع  يدحا  هلیل  رـصمب  ناضیفلا  روهظ  لوأ 

راتمأ هعبـس  هداع  هتدایز  ریداقم  لدعأ  یلـصالا و  هلدعم  یلا  عجری  یتح  اجیردت  لوزنلا  یف  ذـخأی  مث  ربمتبـس  یف 20  هتدایز  رقتست 
رادـقملا نع  هناـضیف  داز  نا  مث  اـهتلق  راـطمالا و  هرازغ  فـالتخاب  هرثـک  هلق و  هناـضیف  فلتخی  هطاـطحنا و  هیاـغ  هجرد  قوـف  اـبیرقت 

هیمهأ هدشل  مث  یلاعت  هّللاب  ذایعلا  ءالبلا و  ءالغلا و  طحقلا و  بدـجلا و  یلا  يدأ  صقن  نا  فالتالا و  قرغلا و  یلا  یـضفأ  روکذـملا 
سبیاقم هدـع  هنم  تعـضو  يرلل و  اهتیافک  هدایزلا و  ریداقم  هنم  ملعی  رتم ) ولین   ) سایقم کلذـل  عرتخا  هناضیف  ریداـقم  یلع  فوقولا 

ریداقم نع  هیقربلا  ءابنالا  اهنم  درت  امهریغ  ربرب و  موطرخلا و  یف  هدع  نادوسلا  دالب  یف  هعبرأ  رـصمب  اهنم  دجوی  لینلا  یطاوش ء  یلع 
روکذـملا سایقملا  اهلولح و  لبق  هلئاوغ  نم  هیاقو  همزاللا  تاطایتحالا  ذـخؤت  هشحاف  هدایزلا  تناک  اذا  یتح  ایموی  ناصقنلا  هدایزلا و 

هیبناج ذفانم  هدع  هطساوب  لینلاب  لصتم  لکـشلا  عبرم  ضوح  زکرم  یف  مئاق  هیواستم  ماسقأ  یلا  مسقم  ماخر  نم  دومع  نع  هرابع  وه 
هدایزلا و ریداقم  ملعت  هب  دومعلا  ماسقأ  نم  ارادقم  یطع  ضوحلا و  یف  ءاملا  عفترا  لینلا  حطس  الع  املکف  ضوحلل  ءاملا  اهنم  لخدی 

رایدلاب دجوی  و  لوزنلا ..  رادقم  فرـصب  هب  دومعلا و  ماسقأ  نم  رادـقم  هب  فشکنا  ضوحلا و  نم  ءاملا  صقن  ءاملا  حطـس  لزن  املک 
و لینلا ) ضافخنا   ) قیراحتلا هدم  هؤام  بضنی  اهضعب  هنسلا و  لوط  نایرجلا  مئاد  اهضعب  يرلا  برـشلل و  هدعم  هدیدع  عرت  هیرـصملا 

هارجم لصأ  یلع  رصتقا  ول  لینلا  نا  وه  عرتلا  هذه  نیوکت  یلا  یعادلا  ضعبلا و  اهضعب  نم  وأ  هرشابم  لینلا  سفن  نم  اما  هرداص  یه 
ءزج ير  یلعالا  رصم  یضارأ  لصحتست  مل 
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ءازجأ ذاختا  نع  هرابع  یه  هیرجه و  هنس 1235  خیرات  لبق  يرلل  هدیحولا  هقیرطلا  یه  تناک  امک  هیتفـض  یلع  یتلا  یه  اهنم و  لیلق 
بالجتسا لجال  لینلا  ناضیف  هدم  ذختت  عرت  هطساوب  لینلاب  هلصتم  یه  اهبناوج و  رئاس  نم  روسج  هدع  اهب  طیحی  ضرالا  نم  هعـستم 
لـصحتسی ضرالا و  رذـبت  مث  هبولطملا  هباصخلا  اهبـسکت  یـضارالا و  کلت  یلع  هنیط  بسرت  اهنع  هئام  عنم  دـعب  مث  هنیعم  هدـم  هئام 

رفح هقیرط  تذـختا  لوصحملا  ددـعت  یف  هبغر  مث  دـحاو  لوصحم  يوس  ایونـس  جـتنت  هقیرطلا ال  هذـه  نا  الا  هبولطملا  هجیتنلا  اـهنم 
ارصاق لینلا  ناضیف  ناک  امل  هنا  الا  هبولطملا  هجیتنلا  یلع  لصحتـسا  کلذب  ضایحلا و  هقیرط  تخـسن  اهیلع و  روسجلا  ءاشنا  عرتلا و 

ریغ یف  هب  عافتنالا  میمعت  لجالف  ضیبالا  رحبلا  یف  يدـس  هبهاذ  هدـملا  کلت  ریغ  یف  ههایم  تناک  همولعم  هدـم  یف  هدـحاو  هرم  یلع 
ممع اـشاب  یلع  دـمحم  موحرملا  نمز  یف  يرخأ و  تاـقوأ  یف  يرلل  ءاـملا  هنم  عزوـی  موـیفلا  ههج  یف  نزخم  هل  ذـختا  هدـملا  کـلت 

طایمد و لین  عرف  یلع  امهادحا  اتلدـلا  رطانق  نآلا  اقباس و  هیریخلا  رطانقلاب  اتیمـس  نیتمکحم  نیتمیظع  نیترطنق  ءاشناب  يرلاب  عافتنالا 
عافتنالا مع  کلذب  رصم و  دالب  نم  يرحبلا  هجولا  یـضارأ  عیمج  ءاملا  معیف  اهنویع  حتفت  ناضیفلا  نمز  یفف  دیـشر  عرف  یلع  هیناثلا 

ناوسأ لالـش  یلع  نویعلا  هریثک  رطانق  هدـع  نم  نوکم  نزخم  هل  ذـختا  یلبقلا  هجولا  یف  اـضیأ  همومع  لـجال  مث  يرحبلا  هجولا  یف 
ءاضتقالا و دنع  فرـصتل  هئام  نم  هرفاو  هیمک  زجح  نکمی  کلذب  ضافخنالا و  ءادتبا  دـنع  اجیردـت  قلغت  ناضیفلا و  هدـم  یف  حـتفت 

میمعت مت  کلذب  اهریغ و  هیراخب و  هعفار  تالآ  اهل  ذختا  اهیلا  ءاملا  لوصو  رسعتملا  هیلاعلا  یضارألا  اضیأ و  طویـسأ  یف  اهلثم  عنص 
عرت نم  امویف و  اموی  مدقتلا  ملس  ایقار  نیسحتلا  لاز  کلذ ال  عم  نیدادفلا و  نم  نییالملا  هب  ییحأ  يرصملا و  رطقلا  بلاغ  یف  ءاملا 
هعرت يدیعصلا و  رحبلا  هعرت  یقیفوتلا و  حایر  هریحبلا و  حایر  هیقونملا و  حایر  هیواقرشلا و  هعرت  هیلیعامـسالا و  هعرت  يرحبلا  هجولا 

روکذملا هجولا  یف  هیوتشلا  عرتلا  رهشأ  لینلا و  نم  اههایم  هذخآلا  يرحبلا  هجولا  یف  عرتلا  رهـشأ  هذه  هیدومحملا و  ریغـصلا و  رحبلا 
فیـس و رحب  سیوم و  رحب  ساقلب و  رحب  هیرفعجلا و  هیوارفخلا و  فصعلا و  هعرت  هیواسرـسلا و  هیعاـنعنلا و  هیـسوسابلا و  هعرت  یه 

هینومالسلا سوقاف و  رحب  رقبلا و  رحب  فرصم  لوتشم و  رحب  هیواقرشلا و  ياولا و  هعرت 
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فیوس و رحب  هیمیهاربـالا و  هعرت  یه  هیفیـصلا  یلبقلا  هجولا  عرت  رهـشأ  هبـصق و  فلأ  ینویلم  وـحن  هروکذـملا  عرتـلا  لوـط  غـلبی  و 
هدیاعـصلا و هعرت  هقناریلا و  هعرت  رمزلا و  هعرت  باشخلا و  هعرت  هنونجملا و  هیوارلا و  هعرت  یه  هب  هیوتـشلا  عرتلا  رهـشأ  هیطوریدلا و 
انطا و فرـصم  هرقب و  یبأ  هعرت  هیلحاسلا و  هعرت  دـیماحملا و  هعرت  يدامرلا و  هعرت  ياطم و  هعرت  هفاصفـصلا و  هعرت  هباـغلا و  هعرت 

اهلک تاحاو  ثالث  یهف  رصم  تاحاو  امأ  هدایز 90  هبصق و  فلأ  هئامعـست  وحن  غلبی  اهلوط  اهریغ و  هیجاهوسلا و  هینالیکلا و  هعرتلا 
هریحبلا هیریدمل  هعباتلا  ءویس  هحاو  یه  الامش و  برغلا  سلبارطب  هقرب  ءارحصب  ابونج و  يربکلا  ءارحصلاب  هلـصتملا  ایبیل  ءارحـص  یف 
تاحاو  ) هیلبقلا تاحاولا  اینملا و  هیریدـمل  هعبات  یه  مویفلا و  هنیدـم  نم  یبرغلا  بونجلا  یف  اسنهبلا ) تاحاو   ) هیرحبلا تاحاولا  و  .. 

ءارحص اهءارو  دتمت  اقرش و  برعلا  لابج  هلسلس  امه  ناتلـسلس و  لابجلا  نم  رـصمب  دجوی  و  طویـسأ : هیریدمل  هعبات  یه  و  طویـسأ )
نم ناتدتمم  نیتلـسلسلا  نیتاه  نم  لک  ایبیل و  ءارحـص  اهءارو  دتمت  یلوألا و  نم  اعافترا  لقأ  یه  ابرغ و  ایبیل  لابج  هلـسلس  برعلا و 
لنق دنع  یهتنت  یقرشلا و  لامشلا  یلا  هیقرشلا  هلـسلسلا  هجتت  ناقرتفت و  مث  هرهاقلا  یلا  ابیرقت  لینلا  هاواسم  یلع  لامـشلا  یلا  بونجلا 

رحبلا برق  ضرالا  حطـس  يواست  نأ  یلا  یجیردـتلا  ضاـفخنالا  یف  ذـخأت  یبرغلا و  لامـشلا  یلا  هیبرغلا  هلـسلسلا  هجتت  سیوسلا و 
یف هریطفلا  لبج  هبونلا و  هیریدمب  هلـسلسلا  لبج  اهرهـشا  هب  صاخ  مسا  لبج  لکل  لابج  هدع  نیتلـسلسلا  نیتاه  نم  عرفتی  ضیبألا و 

مویفلاب رضخالا  لبجلا  فیوس و  ینب  یف  ماخرلا  لبج  ایملاب و  ریطلا  لبج  طویـسأب و  هدوف  یبأ  لبج  اجرج و  یف  يدیرهلا  لبح  انق و 
هیریدمب نورطنلا  لبج  هیسابعلا و  هاجت  رمحالا  لبجلا  هرهاقلا و  یقرش  مطقملا  لبجلا  هزیجلا و  یف  دوسالا  لبجلا  هرـصعملا و  لبج  و 

نیب دـجوی  .اهبونج و  یف  تیزلا  لبج  سیوسلا و  نم  یبرغلا  بونجلا  یف  هقاـتع  لـبج  هرملا و  تاریحبلا  برغ  هفیخ  لـبج  هریحبلا و 
هنیدـم هاذاحمب  ناخدـلا  لبج  رمحالا و  رحبلا  ئطاش  یلع  يراـبر  لـبج  اهرهـشأ  لاـبج  هدـع  رمحـالا  رحبلا  برعلا و  لاـبج  هلـسلس 

هروکذـملا لابجلا  عیمج  لابرـس و  لـبج  یـسوم و  لـبج  سیوسلا  هبقعلا و  یجیلخ  نیب  هنئاـکلا  روطلا  هریزج  یف  دـجوی  .طولفنم و 
هرغملا تنمسالا و  نداعملا و  نم  لیلق  اهب  دجوی  رجش و  عرز و ال  اهب و ال  تابن  ءادرج ال 
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اهـضعب نع  هلـصفم  هعـساو  باضه  هدـع  نع  هرابع  برعلا  ءارحـص  و  رئاغم : هدـع  هیطالب و  هیماخر و  عطاقم  همیدـق و  راثآ  ضعب  و 
هجومت يذلا  قیقدلا  لمرلا  نم  نابثک  اهاشغی  ارتم  وحنب 250  لینلا  حطس  نع  هعفترم  هعساو  هبضه  یه  ایبیل  ءارحص  .هقیمع و  نایدوب 

هلق ثیح  لادتعالا  برق  هدوجلا و  هیاغ  یف  وهف  رـصم  سقط  امأ  مدقت ..  امک  رـصم  تاحاو  دجوت  ءارحـصلا  هذهب  حایرلا و  تاکرح 
ءاحنا بلاغ  یف  لینلا  راشتنا  اهل و  نیرحبلا  فانتکا  هدیدشلا و  فصاوعلا  لزالزلا و  نیکاربلا و  نع  اهورع  اهوج و  ءافـص  اهراطمأ و 
هافالم نکمی  کلذ  عم  هجزمالا و  لک  قفاوی  ثیحب  میـسنلا  هقرو  فطللا  هیاغ  اهوج  تبـسکأ  اهراجـشأ  اـهتاتابن و  هرثک  اهیـضارأ و 

هیلحاسلا دالبلا  ءاتـشلا و  نمز  یف  دیعـصلا  رایتخاک  لوصفلا  بسح  یلع  جازملل  همئالملا  تاهجلا  باـختناب  سقطلا  تاـقورف  ضعب 
يأ رتمولیک  وحن 23735  اهنم  عورزملا  عبرم  رتمولیک  فلأ  وحن 26  غلبت  اهیراحص  نودب  اهتحاسم  و  کلذ ..  هبشأ  ام  فیـصلا و  یف 

اهناکـس ددع  و  نادف ..  وحن 6150877  اـعبرم و  ارتمولیک  فلأ  وحن 26  يراحـصلا  عم  اهتحاسم  غلبت  نادف و  نییالم  هتـس  نم  بیرق 
یلا عومجملا  مسقنی  وحن 4786555 و  ثانالا  همسن و  وحن 4947850  مهنم  روکذلا  وحن 9734405  هریخالا  تآاصحالا  ضعب  یلع 

مسقنی وحن 112574 و  بناجأ  رادقم 40126 و  هیلعلا  هلودـلا  هعبت  نم  عاونأ  مه 601427 و  نابرع و  مه 8980278 و  نییرضح و 
نییواـسمن و 3192 نییواـسنرف و 7115  و 14172  زیلکنا  نییلاـطیا و 19563  نییناـنوی و 24454  یلا 38208  بناـجالا  عومجم 

نییدنالوه نییکیجلب و 247  نییکرما و 256  نییرسیوس و 213  نیینابسا و 472  ماجعأ و 1765  نییناملأ و 1304  نییسور و 1281 
ءاـنبا نم  فیفل  وه  نـآلا  رـضاحلا  يرـصملا  سنجلا  و  يرخأ ..  ممأ  نییقراـمیناد و 920  نییدـیوس و 72  نییلاـغتروب و 155  و 155 

سنجلا نم  قـبی  مل  مـهریغ و  نیحتاـفلا و  برعلا  نییروـسلا و  سرفلا و  دارکـالا و  كارتـالا و  ماورـالا و  ءاـنبا  و  طـبقلا )  ) هـنعارفلا
دجلاب نویرصملا  رهتشا  دق  .ناولالا و  وفلتخم  هیقبلا  هرمسلا و  وه  یلاهالل  یلـصالا  نوللا  طابقالا و  نم  لیلق  يوس  صلاخلا  یلـصالا 

یلع ربصلا  هدالجلا و  هیاغ  یف  هناف  اهحالف  امیـس  مهلامعأ  یف  روتف  للم و ال  مهب  رقی  هلاطبلا ال  لسکلا و  یلا  لیملا  مدع  طاشنلا و  و 
باعتالا قشملا و 
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نم برغتلل و  لیملا  مدـع  هینلا و  همالـس  مرکلا و  هطاسبلا و  هشاـشبلا و  فطللا و  اـهتعد و  قـالخالا و  هئاـمد  اـضیأ  مهقـالخأ  نم  و 
یمعالا دـیلقتلا  یف  تفاهنلا  هعالخلا و  ظحلا و  وهللا و  یلا  لیملا  یف  یهاـنتلا  مهـسنج و  فـالخل  هبحملا  مدـع  هدـقتنملا  مهقـالخأ 

فوخلا و هرثک  هلاسبلا و  فعـض  هینطولا و  فطاوعلا  هیمحلا و  هلق  هیویندلا و  وأ  هینیدـلا  تارارـضالا  نم  ئـش  هیف  امب  ول  یبنجألل و 
مهعئابط تذخأ  نآلا  مهنأ  الا  لایخلا  یف  مکاحلا  نم  مکاحلا و  لایخ  نم  یـشخی  مهدحأ  راص  یتح  لالتحالا  دـعب  اصوصخ  نبجلا 

 .. رخآلل لوألا  كرت  مک  لاقی  رهاوجلا و  وفـصت  لیلق  امع  هیناسنالا و  فطاوعلا  ءایحا  یلا  هبنت  مهراکفأ  لاصخلا و  لـیمجب  فیکتت 
رئاود یف  هیبنجـألا  تاـغللا  ضعب  مث  تاـغللا  عـیمج  حـصفأ  یه  یتـلا  هفیرـشلا  هیبرعلا  هـغللا  یه  اـهب  هیمـسرلا  یه  هماـعلا و  هـغللا  و 
تاغل ضعبب  تاحاولا  یلاهأ  هویس و  ناکس  ملکتی  هیزیلکنالا و  هیواسنرفلا و  هغللا  الامعتـسا  اهرثکأ  هیبنجالا و  تارادالا  هموکحلا و 

وحن 637357 اهب  دجوی  سفن و  وحن 978775  اهل  نیقنتعملا  ددع  هیفینحلا و  هیمالـسالا  هنایدلا  یه  اهب  هدئاسلا  هنایدلا  مهب و  هصاخ 
نم نییلیئارسا و 268  تناتستورب و 125693  وحن 13045  نییکیلوتاک و  نییسکذوترا و 18036  وحن 66276  مهنم  نییحیسملا  نم 

نویمأ اهیلاهأ  رثکأ  طاطحنالا و  هیاغ  یفف  اهفراعم  امأ  هقلطم ..  اهب  هینیدـلا  هیرحلا  امهریغ و  همهارب و  ناینب و  نم  هفلتخم  رخأ  نایدأ 
نیزواجملا ددع  عومجم 681744  نم  ثاـنا  روـکذ و 10264  مهنم 389407  تآاصحالا 399771  ضعب  یلع  مهنم  ئراـقلا  ناـف 

نم هعباسلا  نیزواجملا  ددع  عومجم 96684  نم  ثانالا  نم  روکذلا و 24930  نم  بناجالا 46786  نم  ئراقلا  رمعلا و  نم  هعباسلا 
یلع هئاملا و  یف  هیناثلا 9  یف  هئاـملا و  یف  نؤراقلا 33  یلوألا  یفف  تایریدـملا  تاظفاحملا و  نیب  کلذ  یف  هبـسنلا  فلتخت  رمعلا و 

رهزالا و 25 عماجلا  اهنم  هسردم  وحن 8915  دـجوی  هلک  رطقلا  یف  رخأتلا و  بابـسأ  مظعأ  نم  یملعلا و  طاطحنالا  یف  هیاغ  وهف  لک 
هیعمجلل هعبات  نایبصلل  سرادـم  فاقوالل و 5  هعبات  روکذـلل  هسردـم  ثاـنالل و 33  روکذـلل و 3  اهنم 22  هموکحلل  هعباـت  هسردـم 

هریغـص و بیتاتک  هیلهأ و  سرادم  نع  هرابع  وه  یقابلا  بناجالا و  هرادال  هعبات  ثانالل  هسردـم  روکذلل و 55  هسردم  هیریخلا و 40 
هسردملا هناخسدنهملا و  قوقحلا و  هسردم  یه  روکذملا  ددعلا  عومجم  نم  هیلاعلا  سرادملا 
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هسردم هروصنملاب و  يرخالا  رصمب و  امهادحا  هعانصلا  اتسردم  هعارزلا و  هسردم  هیرـصانلا و  هیقیفوتلا و  نیملعملا  هسردم  هیبطلا و 
نیتلا سأرب  هثلاثلا  اربشب و  يرخالا  زیماـمجلا و  بردـب  اهادـحا  هموکحلل  هعباـت  هیزیهجت  سرادـم  ثـالث  هیبرح و  هسردـم  هرطیبلا و 
هقفنت اـم  ذـیملت و  فلأ  وـحن 200  هـلک  رطقلا  یف  مهعوـمجم  وحن 12000 و  هموکحلا  سرادـم  ذـیمالت  ددـع  غلبی  هیردنکـسالاب و 

تذخأ دق  هیبنجأ و  هیبرع و  نیب  هدیرج  وحن 100  دئارجلا  نم  اهب  عبطی  و  هینج ..  فلأ  وحن 100  غلبی  مولعلا  رشن  لیبس  یف  هموکحلا 
رسم لبقتسمب  رشبی  امب  اهئاجرأ  عیمج  یف  فراعملا  ریبع  رشن  حاف  يرصعلا و  مدقتلا  یف  قابسلا  نادیم  یف  يرجت  اهب  هیملعلا  هضهنلا 

منغلا و سوماجلا و  رقبلا و  لامجلا و  ریمحلا و  لاغبلا و  دایجلا و  لیخلا  هیلهـالا  رـصم  تاـناویح  نم  و  زیزعب ..  هّللا  یلع  کـلذ  اـم  و 
یمورلا جاجدلا  زوألا و  مامحلا و  جاجدلا و  اهرویط  نم  اهریغ و  لازغلا و  بلعثلا و  رمنلا و  بئذلا و  عبضلا و  هیـشحولا  نم  زعاملا و 

برقعلا و هیحلا و  نابعثلا و  اهتارشح  نم  اهریغ و  يرودلا و  روفصعلا  لبلبلا و  فاطخلا و  رورحـشلا و  نّمـسلا و  طبلا و  يدنهلا و  و 
كامـسالا و نم  هریثک  عاونأ  حاسمتلا و  هیرحبلا  اهتاناویح  نم  اـهریغ و  تبـشلا و  ءاـبرحلا و  نیعبرأ و  هعبرأ و  مأ  ذـفنقلا و  لرولا و 

هلمهم لبق  تناک  درمزلا و  قیقعلا و  دـیدحلا و  ساحنلا و  صاصرلا و  هضفلا و  بهذـلا و  اـهنم  هریثک  عاونأ  نداـعملا  نم  اـهب  دـجوی 
تحت ءانبلل  دعملا  يریجلا  رجحلا  اهنم  هراجحلا  عاونأ  نم  ریثک  اهب  اهجارختساب و  تاکرـشلا  ترـشاب  بیرق  دهع  نم  مث  جارختـسالا 

یناطلـسلا و ریجلا  زیهجتل  دـعملا  يریجلا  رجحلا  ریجلا و  هعانـصل  دـعملا  يریجلا  رجحلا  تـحنلا و  هعانــصل  يریجلا  رجحلا  ءاـملا و 
هبالـصلا و دـیدشلا  یلمرلا  رجحلا  اهنم  مطقملا و  لـبج  یف  هرثکب  هدوجوم  یه  سبجلا و  رجح  شبدـلاب و  یمـسملا  يریجلا  رجحلا 
ناولح و هرـصعملا و  هرط و  لابج  یف  اصوصخ  دوجولا  ریثک  وه  طالبلا و  رجح  نمزلا و  لوط  عم  ول  ءاملا و  ءاوهلا و  ریثأـتل  لـمحتلا 
ناوصأ و نم  جرختـسملا  هدوجأ  مطقملا و  تاهج  ضعب  یف  يابتیاق و  هیـسابعلا و  دـنع  رمحالا  لبجلا  یف  اـصوصخ  نیحاوطلا  رجح 
طویسأ و یحاون  یف  ریثک  وه  رمرملا و  رجح  ناخدلا و  لبج  دنع  اصوصخ  یقامسلا  رجحلا  رصیقلا و  انق و  نیب  اصوصخ  نسلا  رجح 

یف وه  لورتبلا و  اهنم  ناوصأ و  تاهج  یف  اصوصخ  رمحالا  یناوسلا  ماصرلا  فیوس و  یف 
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نورطنلا ماـعطلا و  حـلم  اـهب  هیندـعملا  تـالوصحملا  مهأ  نم  جارختـسالا و  ددـصب  وـه  رمحـالا و  رحبلا  لـحاس  برغ  تـیزلا  لـبج 
هایم مویفلا و  یف  اثیدح  ترهظ  هیندعم  هایم  عیبانی  هدـع  اضیأ  اهب  نورطنلا و  يداو  طایمد و  دیـشر و  یحاوض  تاحالم  یف  اصوصخ 

ضعب یلاهالل و  هیقبلا  هموکحلل و  هعست  اهنم  لماعم  هدع  هل  رکسلا و  جارختـسا  اهمهأ  هفیعـضف و  اهعئانـص  امأ  ناولح ..  یف  هیتیربک 
ناطقالا و جیلخ  همهملا  اهعئانص  نم  یلبقلا و  هجولا  یف  لماعملا  هذه  زکارم  رثکأ  رکسلا و  ریرکتل  نالمعم  اهب  هیبنجالا و  تاکرـشلا 
روهنمد و هیردنکسالا و  یف  اصوصخ  فیاوس  ینب  مویفلا و  هیرحبلا و  ههجلا  یف  اهرثکأ  هعنـصلا  هذهل  هدعم  لمعم  هئام  نم  رثکأ  اهب 

اهنم هوف و  طایمد و  دیـشر و  ههج  یف  اصوصخ  هریثک  یه  زرألا و  ضیبتل  لماعم  اضیأ  اهب  اهریغ و  هلحملا و  اـطنط و  تاـیزلا و  رفک 
یکاحت هرارح  هل  یطعت  ضیبلا و  اهب  قثوی  رینانتلاب  هبـشأ  لماعم  هدع  اهل  دـجوی  رطقلا و  ءاحنا  عیمج  یف  ضیبلا  قیورت  هعانـص  اضیأ 

هغایصلا و هجارـسلا و  هغابدلا و  هغابـصلا و  هراجحلا و  هراجتلاک و  هطیـسبلا  هیلحملا  عئانـصلا  اضیأ  اهنم  هیجاجدلا و  هناضحلا  هرارح 
رصحلا بوطلا و  لمع  ناتکلا و  ریرحلا و  فوصلا و  نطقلا و  جسن  هیرطعلا و  حئاورلا  جارختـسا  اهتحت و  راجحالا و  شقن  یـشولا و 

رصمب و هدیحولا  هطقنلا  یهف  اهتعارز  امأ  هل ..  رصح  امم ال  کلذ  ریغ  ینیـصلا و  فزخلا  جلثلا و  نوباصلا و  تیربکلا و  جاجزلا و  و 
هعارز هنوکسملا  یضارأ  دوجا  هیضارأ  ناف  ضحم  یعارز  وه  يرـصملا  رطقلا  نا  لاقی  نأ  نکمی  لب  اهتورث  رادم  هیلع  يذلا  بطقلا 

دق انادف و  نییالم  هسمخ  نع  هدایز  غلبت  هیعارزلا  هیضارأ  هحاسم  ایونس و  تارم  ثالث  عرزت  هتاهج  ضعب  نأ  یتح  هباصخ  اهمظعأ  و 
یتلا هیعارزلا  هقبطلا  هطـساوب  هباصخلا  تبـستکا  نامزألا  يدـم  یلع  مث  تابنتـسالل  هحلاص  ریغ  هیلمر  اقباس  یـضارالا  کـلت  تناـک 

کلذـب هعارزلا و  ناقتا  يرلا و  ماظتنا  اهنـسح  مث  نادوسلا  هشبحلا و  دالب  نم  هیتآلا  هیلینلا  یمطلا  بساور  نم  اهحطـس  یلع  تنوکت 
اهلثمب رفظی  مل  هجرد  اهیقرت  یف  تلان  هیفیـصلا و  هعارزلاـب  اـهقاطن  عستا  قرغلا و  قرـشلا و  نم  تنمأ  اـینف و  اـیعیبط و  امدـقت  تزاـح 

ینب مویفلا و  يرحبلا و  هجولا  ءاحنا  رئاس  یف  هعارزلا  رشتنم  وه  نطقلا و  هیفیصلا  اهتاعورزم  رهـشأ  نامزلا و  رباغ  یف  يرـصملا  رطقلا 
وحن ایونس  هلوصحم  نمث  غلبی  طویسأ و  اینملا و  فیوس و 
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زرـألا مث  هینجلا  نم  نویلم  وـحن  هلوـصحم  نمث  غـلبی  هیلبقلا و  ههجلا  یف  هتعارز  رثـکأ  رکـسلا و  بصق  مث  تاـهینجلا  نم  اـنویلم   13
یفیـصلا و هرذـلا  مسمـسلا و  ینادوسلا و  لوـفلا  مث  تاریحبلا  راوـجب  طاـیمد  دیـشر و  ههج  هتعارز  رثـکت  تنبلا و  نیع  یناطلـسلا و 

زرألا هیرحبلا و  ههجلا  یف  امهتعارز  رثکأ  يربلا و  توقلا  رادم  اهیلع  ءارفصلا و  ءاجیوعلا و  هرذلا  هیلینلا  تاعورزملا  رهـشأ  لفلفلا و 
صمحلا و سمرتلا و  لوفلا و  ءانحلا و  هبلحلا و  سدعلا و  ریعشلا و  حمقلا و  هیوتشلا  تاعورزملا  رهـشأ  تاریحبلا و  راوجب  ینیعبـسلا 
يدـنفا و فسویلا  نومیللا و  ناـقتربلا و  بنعلا و  رمتلا و  اـههکاوف  نم  لوصفلا و  یقاـب  یف  اـضیأ  عرزت  یتلا  تاوارـضخلا  ناـتکلا و 

دجویف لخنلا  اههکاوف  رثکأ  کلذ و  ریغ  نامرلا و  لجرفسلا و  مامـشلا و  رفـصألا و  خیطبلا  رـضخألا و  خیطبلا  شمـشملا و  خوخلا و 
ایونـس لصاوحلا  میق  عومجم  غلبم  تاـحاولا و  یلبقلا و  هجولا  یف  فصن  نویلم و  وحن  يرحبلا و  هجولا  یف  روسک  نویلم و  وحن  هنم 

هیربلا و تالـصاوملا  قرط  هرثک  اجاور  هعـس و  اهداز  دـق  هیجراخ و  هیلخاد و  هعـساوف  اهتراجت  امأ  و  تاهینجلا ..  نم  انویلم  وحن 38 
قاوسالا جورأ  جراخلا و  نم  اهیلا  هدراولا  عئاـضبلا  هیعانـصلا و  اـهجئاتن  هیعارزلا و  دـالبلا  لـصاوح  یف  هرـصحنم  هیلخادـلاف  هیرحبلا 

تاقوأ یف  اهب  جاورلا  دادزی  هریبکلا و  يرقلا  تایریدـملا و  ردانب  سیوسلا و  طایمد و  هیردنکـسا و  رـصم و  قاوسأ  یه  اهب  هیراجتلا 
ضعب دـیب  یقابلا  یلاهألا و  دـیب  هیلخادـلا  هراجتلا  رثکأ  لیـصاحملا و  جاتن  تاـقوأ  قوسد و  اـطنط و  رـصم و  یف  اـصوصخ  دـلاوملا 

لوفلا و ریعـشلا و  حـمقلا و  رکـسلا و  هرزب و  نطقلا و  اهتارداص  مهأ  نم  بناجالا و  دـیب  اهرثکأف  هیجراخلا  هراجتلا  اـمأ  بناـجالا و 
امب کلذ  ریغ  ینطقلا و  تایهاشلاک و  هیریرحلا  هشمقألا  ضعب  خورطبلا و  خیـسفلا و  نورطنلا و  حـلبلا و  زرألا و  سدـعلا و  هرذـلا و 

هرامعلا و بشخ  هطـسبالا و  شیبارطلا و  هیفوصلا و  هیریرحلا و  تاجوسنملا  اهتادراو  مهأ  تاهینجلا و  نم  انویلم  وحن 16  هتمیق  غلبت 
هیبطلا و ریقاقعلا  هیراخبلا و  تالآلا  جاجزلا و  قرولا و  تویزلا و  عمـشلا و  ناخدـلا و  نوباصلا و  نبلا و  رکـسلا و  يرجحلا و  محفلا 

ریغ هینیـصلا و  یناوالا  هحلـسالا و  عاونأ  حیفـصلا و  دـیدحلا و  ریدـصقلا و  ساحنلا و  هسیفنلا و  راجحألا  تاوادرخلا و  تاراـطعلا و 
رودصلل هدعملا  یناوملا  تاهینجلا و  نم  انویلم  وحنب 15  هتمیق  ردقت  ام  کلذ 
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ککسلا یه  هیربلاف  هیئام  هیرب و  ناعون  یهف  اهب  تالصاوملا  قرط  امأ  طایمد ..  دیعس و  روب  سیوسلا و  هیردنکـسالا و  یه  درولا  و 
رحبلا رمحالا و  رحبلا  تاریحبلا و  هعرت  لینلا و  یه  هیئاملا  لـفاوقلا و  قرط  هیعارزلا و  ککـسلا  دـیربلا و  تاـفارغلتلا و  هیدـیدحلا و 

ینطو و ءاـضعأ  هثـالث  نم  فلؤم  سلجم  هراداـب  هموکحلل  كوـلمم  اـهمظعمف  هیدـیدحلا  ککـسلا  اـمأ  سیوـسلا  لاـتق  ضیبـالا و 
عبات مسق  مدـقت و  امک  رثکـألا  وه  هموکحلل و  عباـت  مسق  نامـسق  یه  ارتمولیک و  وحن 2226  اـهلوط  عومجم  يواـسنرف و  يزیلکنا و 

یناثلا تارتمولیک و  هلوط 208  هیردنکـسالا و  یلا  رـصم  نم  يراجلا  طخلا  اهلوأ  اطخ  وحن 16  غلبی  لوألا  مسقلاف  هیبنجأ  تاکرـشل 
یلا اهنب  نم  عبارلا  تارتمولیک و  هلوط 10  هیریخلا و  رطانقلا  یلا  بویلق  نم  ثلاثلا  ارتمولیک و  هلوط 133  هروصنملا و  یلا  بویلق  نم 
هلوط طایمد و  یلا  اـطنط  نم  سداـسلا  تارتمولیک و  هلوط 10  هرب و  تیم  یلا  اـهنب  نم  سماـخلا  ارتـمولیک و  هلوط 199  سیوـسلا و 

عساتلا ارتمولیک و  هلوط 31  یتفز و  یلا  حور  هلحم  نم  نماـثلا  ارتمولیک و  هلوط 63  نومـشأ و  یلا  اطنط  نم  عباسلا  ارتمولیک و   121
نم رـشع  يداـحلا  ارتمولیک و  هلوط 66  دیـشر و  یلا  رباـج  يدیـس  نم  رـشاعلا  ارتـمولیک و  هلوـط 73  روـهنمد و  یلا  حور  هلحم  نـم 
نم رـشع  ثلاثلا  ارتمولیک و  هلوط 119  دورابلا و  يایتا  یلا  هباـبما  نم  رـشع  یناـثلا  ارتمولیک و  هلوط 18  سکملا و  یلا  هیردنکـسالا 
نم رـشع  سماخلا  ارتمولیک و  هلوط 62  ءاسک و  وبأ  یلا  یطـساولا  نم  رـشع  عبارلا  ارتمولیک و  هلوط 893  ناوصأ و  لالش  یلا  رـصم 
یلا بصقلا  لقنل  هیعارز  هیدیدح  طوطخ  اهلماعم  تاهج  یف  اضیأ  هموکحلل  ارتمولیک و  هلوط 14  جرملا و  یلا  رصمب  نومیللا  هرطنق 
طخ ارتمولیک و  هلوط 30  ناولح و  یلا  رـصمب  قوللا  باب  نم  طـخ  وه  یناـثلا  مسقلا  ارتمولیک و  نع 600  هدایز  اهلوط  غلبی  لـماعملا 
دمب عرش  دق  تارتمولیک و  هلوط 10  لمرلا و  يارس  یلا  هیردنکـسالا  نم  طخ  ارتمولیک و  هلوط 52  دیعس و  روب  یلا  هیلیعامسالا  نم 
یلا انق  نم  هیریخلا و  رطانقلا  یلا  نومـشأ  نم  هرطنقلا و  یلا  هیحلاصلا  نم  طخ  یه  مامتالا و  زهان  اهـضعب  مت و  اهـضعب  رخأ  طوطخ 

وحن 40 غلبتف  هیعارزلا  طوطخلا  اـمأ  موطرخلا ..  اـفلح و  نیب  لـصاولا  طـخلا  نم  هعبرأ  هرمن  هطحم  یلا  ناوصأ  لالـش  نم  رـصیقلا و 
هریحبلا هیریدم  یف  هینامث  یه  تاکرشلل و  هعبات  اهلک  اطخ 
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اهلوط غلبیف  هیقربلا  كالسالا  امأ  مویفلا  هیریدم  یف  هعبس  هیبویلقلا و  هیقرشلا و  هیلهقدلا و  یف  رشع  هتـس  هیبرغلا و  هیریدم  یف  هعـست  و 
( هتـسوبلا  ) دیربلا امأ  هیدیدحلا  طوطخلا  ریـسل  هبحاصم  اهعیمج  یه  ارتمولیک و  وحن 3390  اهطوطخ  لوط  فلأ و  رـشع  هسمخ  وحن 

ککـسلا تاطحمل  هبحاصم  رطقلا  ءاحنا  بلاغ  یف  هرـشتنم  هتـسوب  بتکم  هئامتـس  نم  رثکأ  هل  دـجوی  ثیح  ماظتنالا  مامت  زئاـح  وهف 
ککـسلا راشتنا  هرثک  هطـساوب  ادج  تلق  نآلا  اهنأ  الا  هریثک  اقباس  تناک  دـقف  لفاوقلا  قرط  امأ  و  تافارغلتلا ..  بتاکم  هیدـیدحلا و 

هبقعلا و سیوسلا و  نیب  شیرعلا و  هرطنقلا و  هیحلاـصلا و  نیب  رـصیقلا و  اـنق و  نیب  لـصوملا  قیرطلا  يوس  اـهنم  قبی  مل  هیدـیدحلا و 
ددـع ناک  ادـج و  همهم  اقباس  هیلخادـلا  هحـالملا  تناـک  دـق  هیجراـخ و  هیلخاد و  ناـعون  یهف  هیئاـملا  قرطلا  اـمأ  تاـحاولا و  قرط 

قبی مل  ثیحب  اهتیمهأ  فعـضأ  اهتاکرـش  ماظتنا  هیدیدحلا و  ککـسلا  راشتنا  هرثک  نأ  الا  افلأ  نیثالث  نع  دیزی  اهب  هرئاسلا  بکارملا 
لالشلا یلا  هریبکلا  هیراخبلا  نفسلا  لمحل  دعتـسم  لینلا  هیبهذ و  دیصلل و 400  بکرم  نم 1200  اهیف  امب  افلأ  رـشع  ینثا  يوس  اهنم 
هیبنجالا دالبلاب  هطبترملا  هیرصملا  یناوملا  رهـشأ  هلزنملا و  هریحب  هحالم  تاریحبلا  مظعأ  هنـسلا و  لوط  هب  رخمن ؟؟؟ نفـسلا  لوألا و 

هرکش میترام و  يرجاسملا  هکرش  یه  یناوملا  هذه  یف  اهرخاوب  هیسارلا  تاکرشلا  رهشأ  سیوسلا و  دیعس و  روب  هیردنکـسالا و  یه 
دیول هکرش  هیزیلکنالا و  هیقرـشلا  رالوستانیب  هکرـش  هیـسورلا و  هکرـشلا  هیویدخلا و  هکرـشلا  هیلاطیالا و  هکرـشلا  هیواسمنلا و  دیوللا 

اهیلاهأ نم  درفلا  صخیف  تاهینجلا  نم  انویلم  وحنب 150  هردقمف  اهتورث  امأ  هیلع و  مالکلا  مدقت  دـقف  سیوسلا  لانق  امأ  و  هیناملالا .. 
نم انویلم  وحنب 20  هردقم  اهنوید  تناک  هنـس  وحن 13  نم  اهبـصخأ و  اهنوک  عم  کـلامملا  رقفأ  یهف  کـلذ  یلع  اـهینج و  وحن 15 

رـسعلا و دادزا  مایالا و  هذـه  یف  هبیـصملا  تمظع  بطخلا و  لج  دـق  اهرـسع و  دالبلا و  رقف  یلع  نیهاربلا  مظعأ  نم  وه  تاهینجلا و 
يرخأ رخأت  الجر و  مدقت  لاحلا  فوقو  نم  هراجتلا  قاوسأ  تحبصأ  یضارالا و  همیق  تلزانت  یلاهالا و  یلع  یتلا  نویدلا  تفعاضت 
هباـصخ هبرتـلا و  هدوج  عم  هینطوـلا  هماهـشلا  هیملعلا و  هضهنلا  مدـقت  هثیدـحلا و  فراـعملاب  اـهرونت  یلاـهالا و  راـکفأ  ظـقیت  نأ  ـالا 

لاجر طاشن  لاوحالا و  سقط  بالقناب  ادیطو  لمالا  لعجت  هیندعملا  اهزونک  هرثک  اههایم و  هرازغ  یضارالا و 
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ثیح ماظتنالا  هیاغ  یفف  اهتیلام  امأ  زیزعب ..  هّللا  یلع  کلذ  ام  ربتلاب و  بارتلا  رسیلاب و  رسعلا  هّللا  لدبی  لاقعلا و  اذه  قیض  نم  رصعلا 
اهفیراصم تغلب  تاـهینجلا و  نم  وحن 14813000  یـضاملا  ماعلا  یف  اهتداریا  تغلب  دـق  اماعف و  اماع  اـهفراصم  نع  فونت  اـهتداریإ 

نیدلا و قودنص  یف  هظوفحملا  هیطایتحالا  لاومألا  یلع  فاضی  دئازلا  هقباسلا و  نینسلا  یف  ریظن  هل  قبـسی  مل  وه  وحن 12125000 و 
هیلاع لزت  مل  هیرـصملا  نویدـلا  ماهـس  قباوسلا و  نینـسلا  نم  ارادـقم  لقأ  وه  تاهینجلا و  نم  انویلم  وحن 90  هیرـصملا  هنیزخلا  یلع 

طسوتملا و ضیبالا  رحبلا  یف  رخمت  همهم  هیراجت  هیرحب  اهل  ناـک  دـقف  اـهتیرحب  اـمأ  هیجراـخلا ..  هیلخادـلا و  تاـصروبلا  یف  همیقلا 
فلأ همیقب 150  هنـس 1316  هیزیلکنا  هکرـشل  اـهتعاب  هموکحلا  جاـیتحا  بسح  مث  هینج  فلأ  ایونـس 125  اهداریا  غلبی  رمحـالا  رحبلا 

؟؟؟ تا یف  هب  صخرملا  ددعلاف  اهشیج  امأ  نادوسلا ..  رـصم و  نیب  لینلا  رحب  یف  ریـسی  لوطـسأ  يوس  هیبرح  هیرحب  اهل  سیل  هینج و 
هیرـصملا دونجلا  نادوسلا و  عاجرتسا  دنع  افلأ  یلا 23  دیز  امک  یعادلا  دوجو  دـنع  هدایزلا  صخرت  افلأ و  رـشع  هینامث  وه  هیناهاشلا 

نیینطولا هموکحلا  یقرت  نییزیلکنالا و  طابـضلا  نم  شیجلا  ءاسؤر  لاتقلا و  نیداـیم  یف  تاـبثلا  هعاجـشلا و  هلاـسبلاب و  اـهل  دوهـشم 
وحن 500 يرـصملا  شیجلا  یلع  هموکحلا  قفنت  اهل و  هیمهأ  یتلا ال  بصاـنملا  یلع  هرـصاق  هیقرتلا  نأ  ـالا  هیلاـعلا  بترلا  یلا  اـنایحأ 
هنـس 1310 هیویدـخلا  هکیرأ  یلع  سلج  یناثلا ) اشاب  یملح  سابع   ) يویدـخلا هماخفلا  بحاـص  ومـس  اـهریمأ  و  ایونـس : هینج  فلأ 

هملظ نأ  ـالا  هدـئفالا  نع  الـضف  حاورـألا  هیلا  تبذـج  یتلا  هلاـصخ  ینـس  هایاجـس و  فطلب  هیونتلا  ءارطـالا و  نع  ینغ  وه  هیرجه و 
هینامأ و فیرـش  انل  هّللا  ققح  طق  اهلبق  همأ  هلنت  مل  ام  هیرـصملا  همالا  اهب  تلان  تناک  یتلا  هیماسلا  هینامأ  نیب  هنیب و  تلاـح  لـالتحالا 

هیلعلا هلودـلا  كالمأ  نم  ءزج  یه  هیویدـخ و  اهتموکح  و  هنأش ..  زعأ  هومـس و  مادأ  هناص و  هءاقب و  لاطأ  هیراجم و  یلا  ءاملا  داعأ 
هقلطم نوکت  نأ  تداک  اهب  تازایتما  هدع  روکذملا  لالقتسالا  عم  اهتحنم  مث  هیرجه  هنس 1256  يرادالا  لالقتسالا  اهتحنم  هینامثعلا 

اهل عفدت  هینج  اهنم 750000  هیلعلا  هلودـلل  هظوفحم  قوقح  هدـع  ءاقب  عم  کلذ  نأ  الا  اـشاب  لیعامـسا  هل  روفغملا  نمز  یف  کـلذ  و 
رشع هعبرأ  تاظفاحم و  تس  یلا  ایرادا  رصم  مسقنت  و  اهتدایس ..  ءاقلت 
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لانقلا و طایمد و  هیردنکـسالا و  هرهاقلا و  رـصم  یهف  اهتاظفاحم  امأ  یلبقلا  هجولا  یف  هینامث  يرحبلا و  هجولا  یف  اهنم  هتـس  هیریدـم 
هجولا تایریدم  هیبویلقلا و  هیقرـشلا و  هیلهقدـلا و  هیفونملا و  هیبرغلا و  هریحبلا و  یه  يرحبلا  هجولا  تایریدـم  سیوسلا و  شیرعلا و 
هراقلا یف  لب  هیرـصملا  رایدلا  یف  هنیدـم  مهأ  ناوصأ و  انق و  اجرج و  طویـسأ و  اینملا و  فیوس و  ینب  هزیجلا و  مویفلا و  یه  یلبقلا 

سلاجملا رئاس  يویدخلا و  بانجلا  ومس  رقم  اهب  ئرصملا و  رطقلا  همـصاع  یه  هسورحملا و  اهل  لاقی  هرهاقلا و  هنیدم  یه  هیقیرفالا 
اهـسسأ بناجأ  نیینطو و  نیب  همـسن  فلأ  نم 600  برقی  اهناکـس  ددـع  لینلل و  یقرـشلا  ئطاشلا  یلع  هعقاو  یه  اـیلعلا و  رئاودـلا  و 

روفاک توم  دعب  رـصمب  نییمطافلا  ءافلخلا  لوأ  يدـیبعلا  هّللا  نیدـل  زعملا  مایأ  هیرجه  هنـس 369  هیمطافلا  هلودلا  شویج  دئاق  رهوج 
قوقرب و نسح و  ناطلـسلا  عماج  اهنم  هریهـش  دـجاسم  هدـع  اضیأ  اهب  رهزالا و  عماجب  ریهـشلا  عماـجلا  أـشنأ  يذـلا  وه  يدیـشخالا و 

نیطالـس لوأ  بویأ  نب  فسوی  نیدـلا  حالـص  اهأشنأ  یتلا  لبجلا  هعلق  اهراثآ  نم  اهریغ و  يابیناق و  دـیؤملا و  يروغلا و  نووالق و 
ثیدحلا زرطلا  یلع  نآلا  اهتینبأ  بلاغ  تمدقت و  سرادم  هدع  اهب  هریهش و  هفیرش  هحرـضأ  اهب  کلذ و  ریغ  رـصمب و  هیبویالا  هلودلا 

هیزاـغلا و راونـالاب  هرونملا  هعـساولا  عراوـشلا  هرهازلا و  ضاـیرلا  هرـضانلا و  قئادـحلا  اـهب  قدـحت  هخذاـب  یلـالع  هخماـش و  روـصقب 
هیلیعامـسالا و يارـس  نیدـباع و  يارـس  اهنم  همیخف  تایارـس  هدـع  اهب  و  ياومرتلا )  ) هیئابرهکلا تابکرملا  اهرثکأ  قرتخت  هیئابرهکلا 

راد تاناویحلا و  عیمجل  ناتـسب  اهب  قرـشلا و  تاناخبتک  لـمجأ  نم  هعماـج  هناـخبتک  اـهب  اـهریغ و  هزیجلا و  يارـس  یلاـعلا و  رـصقلا 
ندم مظعأ  یهاضت  تحبصأ  دقف  هلمجلاب  هیبطلا و  تاتابنلل  ناتـسب  حسارم و  ههزتنم و  نیانج  هدع  اهب  همیدقلا و  راثآلا  تاکیتنالل و 
یلع مالکلا  یف  هنم  هذـبن  تمدـقت  دـقف  اهخیرات  امأ  و  اهخانم ..  بیط  اههایم و  هبوذـع  هئاقن و  اهئاوه و  هدوجب  هریهـش  یه  ابوروأ و 

هیردنکسا خیرات  یف  هنم  هذبن  هیقیرفأ و  خیرات 

______________________________

[ عوصم ]

هریزج دـالبلا  نم  اـهعبتی  رـسج و  هطـساوب  ربلا  عم  نیتطبترم  نیتریغـص  نیتریزج  نم  همئاـق  رمحـالا  رحبلا  ئطاـش  یلع  هنیدـم  یه  * 
اهل لاقی  ههج  اهنم  هبرقمب  اهریغ و  نم  هرارح  دشأ  اهؤاوه  ولموطح و  ویجرج و  ولک و  مأ  هشبد و  هریزج  کلهد و 
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اهتبهو مث  هیرـصملا  هموکحلل  هعبات  هظفاحم  اقباس  تناک  دـق  نادوسلا و  عم  هعـساو  هراجت  تاذ  یه  هراح و  هیندـعم  هایم  اهب  تـالیع 
تلصو نأ  یلا  دالبلا  لخاد  اهتاحوتفب  ایلاطیا  تلغوت  مث  يرـصملا  لالتحالا  یف  اهل  انوع  نوکتل  رـصم  اهلالتحا  دعب  ایلاطیال  اریتلکنا 
عوصم یلع  ترـصتقا  اهکالمأ و  هشبحلل  درت  نأ  ترطـضا  هموشملا و  هرئادـلا  اهیلع  تراد  اریخأ  مث  هشبحلا  نم  یلامـشلا  ءزجلا  یلا 

مدقت امک 

امهیلی ام  میملا و  عم  نونلا  باب 

هراشا

______________________________

[ اسمن ]

رحب ابرغ  هینامثعلا و  هنطلسلا  برـصلا و  اینامور و  ابونج  ایـسور و  اقرـش  ایناملا و  الامـش  اهدحی  هیروطاربمأ  هیوابوروأ  هکلمم  یه  * 
ایمیهوب لابج  ناقلبلا و  لابج  بلآ و  لابج  تابراکلا و  لابج  اهلابج  رهشأ  لابجلا  هریثک  دالب  یه  هرسیوس و  ایلاطیا و  کیتایردالا و 

اهب لامـشلا و  رحب  یف  نابـصی  بکأ و  رهن  ردوأ و  رهن  مث  کـیتلابلا  رحب  یف  بصی  يذـلا  لوتـسید  رهن  اـهمظعأ  هریثک  راـهنأ  اـهب  و 
طقف اسمنلا  هکلمم  هحاسم  عبرم و  لیم  فلأ  اهعیمج 241  هیروطاربمالا  هحاسم  نوتالب و  هریحب  اهل  لاقی  رجملا  دالب  یف  هریبک  هریحب 

لـصف یف  اـهنم  هیبونجلا  ههجلا  یف  اـعون  هرارحلا  اـهب  دتـشت  سقطلا  لادـتعا  نم  هبیرق  ءاوهلا  هفیطل  دـالب  یه  عبرم و  لـیم   116000
نم فیفل  اهناکس  ناکـسلا و  هیمانلا  دالبلا  نم  یه  انویلم و  رجملا 41  عم  سفن و  نویلم  وحن 24  اهدحو  اهناکس  ددع  و  فیـصلا .. 

هنطلسلا هایح  ددهت  هجرد  یلا  یلملا  یسنجلا و  بصعتلا  مهیف  مکحتسم  لایمالا  بهاذملا و  هنیابتم  هجزمالا  عابطلا و  هفلتخم  سانجأ 
انویلم وحن 18  مهنم  هیناملالا و  هعماجلا  یلا  مهمامضنا  موی  لک  نودوی  نییناملا  نییالم  وحن 10  مهنم  ثیح  بورحلا  تقو  اصوصخ 

یئاهنلا و مهلالقتـسا  یف  ماودـلا  یلع  نوعماط  رجملا  نم  نییالم  هعبـس  مهنم  هیـسورلا و  هرئادـلا  نمـض  لوخدـلا  نورظتنی  نییوالس 
رئاس اهب  دـجوی  مسر و  مسا و ال  دوجولا ال  یف  هیواسمنلا  هیـسنجلل  سیلف  کلذ  یلع  مهریغ و  نیینامورلا و  نم  نییـالم  هثـالث  مهنم 

هیلهالا تاناویحلا  عاونأ 
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اهتاباغ کلذ و  ریغ  ناخدـلا و  مورکلا و  رجنبلا و  بوبحلا و  عیمج  اهب  عرزی  هباصخلا  هیاغ  یف  اهیـضارأ  مانغالا و  لویخلا و  اـهرثکأ 
محفلا هضفلا و  بهذـلا و  ساحنلا و  صاصرلا و  دـیدحلا و  نم  ریثک  اهب  نداعملاب  هینغلا  دالبلا  نم  یه  باشخالاب و  هرماع  هعـساولا 

نایتخـسلا و فوفکلا و  هیجاجزلا و  یناوألا  تاجوسنملا و  اهمظعم  همدقتم  اهتعانـص  هیندـعم و  عیبانی  هدـع  اهب  حـلملا و  يرجحلا و 
هریثک هیعارزلا  اهقرط  و  هیجراخ ..  هیلخاد و  کلذ  عیمج  یف  هجئار  اهتراجت  تیربکلا و  قاروالا و  هیدـیدحلا و  تـالآلا  شیبارطلا و 

کلذک و اهل  دراولا  تاهینجلا و  نم  انویلم  وحنب 67  ردقت  یه  اهنم و  هرداص  اهتاعورزم  اهتاعونصم و  لج  هحالملل و  هلباق  اهعرت  و 
اهب هیناملالا و  یه  اهب  هیمـسرلا  هغللا  اهـضعبب و  هطبترم  هیروطاربمـالا  ءازجأ  عیمج  لـیم و  فلأ  وحن 20  هیدـیدحلا  طوطخلا  نم  اهب 

نییسکذوثرالا نم  هیمک  اهب  هیکلوتاکلا و  یه  اهب  هبلاغلا  هنایدلا  هیمیهوبلا و  هیلاطیالا و  هینامورلا و  هیرجملا و  هیفالـسلا و  هغللا  اضیأ 
مدـقتلا نأ  الا  هحجان  اهمولع  اریثک و  همدـقتم  اـهفراعم  هقلطم و  هرح  اـهب  هنایدـلا  دوهیلا و  نم  فصن  نویلم و  وحن  تناتـستوربلا و  و 

ینثا وحن  اهب  لمعلا و  فراعملا و  مولعلا و  یف  اسمنلا  ایاعر  یقرأ  اهنم  نویناملالا  هیبرغلا و  ابوروأ  کلامم  نم  ریثکب  لقأ  اهب  یلمعلا 
رجملا ناکـس  نم  هئاملا و  یف  اسمنلا 39  ناکـس  نم  هءارقلاب  نیلهاجلا  ددع  هیوناثلا و  سرادملا  نم  ریبک  ددع  هیلک و  هسردـم  رـشع 

نم فصن  نینویلم و  وحن  غلبت  فراـعملا  رـشن  یف  هموکحلا  تاـقفن  یمظعلا و  اـبوروأ  لودـل  هبـسنلاب  طاـطحنا  وـه  هئاـملا و  یف   43
لک صخی  هیلاملا و  ءانغلا و  یف  ابوروأ  یف  هسماـخلا  هلودـلا  یه  تاـهینجلا و  نم  نویلم  وحنب 400  اهتورث  ردقت  ایونـس و  تاهینجلا 

نکل ماـظتنالا و  هیاـغ  یف  اـهتیلام  تناـک  دـق  نولیلق و  اـهب  ماـظعلا  ءاـینغالا  دوهیلل و  اـهب  هورثـلا  مظعم  اـهینج و  اـهتورث 95  نم  درف 
ضرف اهتعـس  یف  قبت  مل  هجرد  یلا  اهیئارـض  تهانت  دـق  دـیدش و  رـسع  یف  اـهتعقوأ  اـهقئاع و  تلقنأ  هظهاـبلا  هیرکـسعلا  فیلاـکتلا 

جاجدـلا و ططقلا و  بالکلا و  طیناربلا و  ذـفانملا و  باوبـالا و  یتح  ءایـشالا  عیمج  تبعوتـسا  ثیح  یلاـهالا  یلع  هدـیدج  بئارض 
کلذـک و اهجرخ  تاهینجلا و  نم  اـنویلم  وحن 82  غلبی  يونسلا  هموکحلا  لخد  هیونـسلا و  بئارـضلاب  هلومـشم  اهعیمج  اهناف  رویطلا 

شحاف نید  وه  تاهینجلا و  نم  انویلم  هیونس 25  هدئاف  هیلع  عفدت  تاهینجلا  نم  انویلم  نویدلا 616  نم  اهیلع 
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اهل نییواسمنلا و  دوهیلا  دیب  اهرثکأ  وأ  اهلک  هحالملل  هیراجتلا  تاکرـشلا  هتالونوط و  فلأ  اهلومحم 235  هقیض  هیراجتلا  اهتیرحب  و 
فیلکتب یـضقی  يرکـسعلا  اهماظن  برحلا و  هدم  اهلحاوس  اهروغت و  هیامحل  ناک  طسوتملا  ضیبالا  رحبلا  یف  مظتنم  ریغـص  لوطـسأ 

ددع هیفیدرلا و  همدخلا  یف  نیتس  تاونس و 10  ثالث  هدم  لماعلا  اهشیج  یف  هیرکسعلا  همدخلاب  اهایاعر  نم  نیرـشعلا  نس  غلاب  لک 
هیافک یف  هطابـض  بردـم و  مظنم  اهـشیج  دونجلا و  نم  نویلم  یلا  برحلا  تقو  هلاصیا  اهنکمی  اـفلأ و  وحن 375  ملسلا  هدم  اهـشیج 

روطاربمالا اهکلم  و  ایونس ..  تاهینجلا  نم  انویلم  رشع  دحا  وحن  يرحبلا  يربلا و  اهـشیج  یلع  قفنت  هیبرحلا و  نونفلا  یف  هراهملا  نم 
امزح و هسایـس و  مهمظعأ  انـس و  نییواـبوروالا  كولملا  ربکأ  وه  هیرجه و  هنس 1265  هنطلسلا  یـسرک  یلع  سلج  فیزوج  وسنرف 

هیروطاربمأ اهتموکح  و  دوجول ..  ملاع  یف  قبت  مل  هالول  هدناعتم و  هنیابتم  رـصانع  نم  هفلؤملا  هیروطاربمالا  هذه  مئاعد  تماق  کلذب 
لقتـسم و باون  سلجم  امهنم  لکل  هیرجملا و  هموکحلا  هیواـسمنلا و  هموکحلا  یه  نیتلقتـسم  نیتموکح  نم  هفلؤم  هیباـین  هیروتـسد 

هیبرحلا نؤشلا  ضعب  یف  امهـضعب  عم  اطابترا  امهل  نأ  الا  هیرکـسعلا  هیکلملا و  رومالا  عیمج  یف  ماتلا  لالقتـسالا  امهل  هصاخ و  رئاود 
ابوروأ و یف  مهم  عقوم  اهل  ایناملا و  ایلاطیا و  ههج  نم  اهدودـح  یلع  هنیمأ  ارحب  ارب و  دادعتـسالا  هیوق  نکت  مل  نا  یه و  هیجراخلا و 
هیعامتجالا و اهطباور  لالحنا  اهلایمأ و  اهتجزمأ و  فالتخا  هیلخادلا و  اهتنطلس  رـصانع  نیابتل  اهنا  الا  اهنایک  ظفحل  اهیفکی  ام  اهدنع 

اهنال اهرهظ  تلقثأ  یتلا  هقاشلا  هیلاملا  فیلاکتلا  تاقـشم  نم  هتدـباکام  ببـسب  اصوصخ  اهتدایـس  هقبر  نم  لصنتلا  یلا  اهعیمج  لیم 
مهل هرضم  نییرجملا ال  اصوصخ  اهایاعر  عیمج  نأ  عم  لالحمضالا  نم  هیروطاربمالا  طوقـسلا و  نم  اسمنلا  نایک  ظفحل  الا  نکت  مل 
هیامح اهتنطلـس و  مئاعد  دـییأت  اهتوق و  ریزعت  یلا  لودـلا  جوحأ  نم  تناک  کلذ  هطـساوب  اهئاقب و  یف  مهل  هدـئاف  اـهلالحنا و ال  نم 

یلا ترطـضا  اذـل  بقاوعلا و  ءوس  هنم  یـشخت  امب  برـصلا  ایکرت و  ایـسور و  ههج  نم  هددـهم  یه  اصوصخ و  طوقـسلا  نم  اهلکیه 
عم ملـسلا  مئاعد  دـیطوت  یلا  هلایم  یه  امهیلع و  ادانتـسا  امهلئاوغ و  نم  انامئتسا  ایلاطیا  اـیناملأ و  عم  یثـالثلا  فلاـحتلا  یف  لوخدـلا 

؟؟؟ هیک دیشرأ و  یلوالا  هریبک  هعطاقم  هرشع  يدحا  یلا  همسقنم  یه  لودلا و  عیمج 
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تاباغلا هریثک  هیلاع  لابج  هدع  اهب  دتمت  هیعانصلا  ندملا  هریثک  هبرتلا  هدیج  هیالو  یه  هرییواب و  هکلمم  قرـش  یف  هعقاو  یه  اسمنلا و 
ندملا لمجأ  فرظأ و  نم  هیروطاربمالل و  همصاعلا  یه  نمیالا و  بونادلا  رهن  لحاس  یلع  هعقاولا  انیف  هنیدم  اهتمصاع  یعارملا و  و 
فحاتم اهب  یلوالا و  هجردـلا  نم  هعماـج  هسردـم  همهم و  سرادـم  هلمج  اـهب  همـسن و  وحن 1300000  اهیلاهأ  ددـع  هیواـبوروالا و 
تـالآلا اـصوصخ  همهملا  تاعونـصملا  عیمج  اـهب  عنـصی  لـماعم  هدـع  اـهب  هدـیدع و  سئاـفن  همیدـقلا و  راـثآلا  عئادـب  یلع  هیوتحم 

هنیدم یه  هقباسلا و  هیالولا  بونجب  هعقاو  یه  ایریتسا و  هیکود  هیناثلا  هقینأ ..  تاهزتنم  هیکولم و  تایارس  هدع  اضیأ  اهب  هیقیسوملا و 
اهترادا زکرم  اضیأ و  هنطلـسلا  نم  هیبونجلا  ههجلا  یف  یه  ایریمیلیإ و  هعطاقم  هثلاـثلا  و  همـسن ..  وحن 110000  اهناکـس  ددع  همهم و 

نفـسلا و ءانبل  هریبک  عناصم  هدع  اهب  هریهـش  همهم  هیراجت  ءانیم  ضیبالا و  رحبلا  یلع  هعقاو  یه  اتـسیرت و  اهندم  نم  تروفنج و  الک 
نوریهـش اـهلهأ  کـلاسملا  هبعــص  قرطلا  رع  یلبج و  مـیلقا  یه  لوریت و  هـعبارلا  همــسن ..  اهناکـس 165000  ددـع  رکـسلا و  ریرکت 

همسن و نییالم  هتس  وحن  اهناکس  ددع  ایسورب  هکلمم  نم  هیبونجلا  ههجلا  یف  هعقاو  یه  ایمیهوب و  هلایا  هسماخلا  هلاسبلا ..  هعاجشلاب و 
 .. وحن 180000 ناکـسلا  نم  اهب  جارب  هنیدم  اهتمـصاع  هیندعم و  عیبانی  هدـع  اهب  لماعملا و  نم  ریثک  اهب  هباصخلا  هیاغ  یف  اهیـضارأ 

یطغم اـهنم  میظعلا  ءزجلا  اـیمیهوب و  نم  هیقرـشلا  هیبوـنجلا  هـهجلا  یف  اـمه  ایـسیلس و  اـیفاروم و  اـتیالو  هعباـسلا  هسداـسلا و  همـسن و 
قرش لامش  یف  یه  هیرامدول و  ایسیلاغ و  اتعطاقم  هعساتلا  هنماثلا و  جاجزلا ..  شامقلا و  خوجلا و  اهتاعونصم  رهـشأ  تاعقنتـسملاب و 

یف هعقاو  یه  ایـساملد و  هیالو  هرـشاعلا  و  مهیدـیأب ..  هراـجتلا  مظعم  اـهب و  هورثلا  لـهأ  مه  دوهیلا و  نم  ریثک  اـهب  تاـبراکلا  لاـبج 
یه کسرهلا و  هنسوبلا و  هیالو  رـشع  هیداحلا  ریرحلا ..  جنفـسالا و  نوتیزلا و  تیزلا و  اهلـصاوح  رهـشأ  کیتایردالا و  رحب  لحاوس 

ایـساملد و میلقا  ابرغ  برـصلا و  هکلمم  اقرـش  دوسالا و  لبجلا  هرامأ  ابونج  رجملا و  هکلمم  الامـش  اهدـحی  هینامثع  هیالو  لصالا  یف 
نم عون  مه  نیذلا  قانـشبلا  نم  اهلهأ  يارـس  هنـسوب  هنیدـم  اهزکرم  وحن 1514000 و  اهناکـس  ددـع  اعبرم و  الیم  اهتحاسم 23750 

هطبترم اهتمصاع  هیرانلا و  هحلـسالا  اهلماعمب  عنـصت  ساحنلا و  دیدحلا و  اصوصخ  هریثک  نداعم  اهب  هیلبج  اهیـضارأ  بلغأ  والـسلا و 
طوطخلاب اسمنلا  دالبب 
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دالب امأ  اهکالمأ و  نم  هربتعم  تلاز  هظوفحم و ال  اهب  هلودـلا  قوقح  نأ  الا  دودـحم  ریغ  لـجأ  یلا  اـسمنلا  اـهتلتحا  دـق  هیدـیدحلا و 
میملا فرح  یف  اهیلع  مالکلا  مدقت  دقف  رجملا 

امهیلی ام  نونلا و  عم  ءاهلا  باب 

هراشا

______________________________

[ دنه ]

لاغنب و جیلخ  اینامرب و  هکلمم  اقرش  ناتسکرتلا و  کلامم  الامش  اهدحی  هیقرـشلا  ایـسآ  میلقا  نم  یه  هریغ * لاق  لصالا و  یف  اهرکذ 
نم يدنهلا  طیحملاب  هطاحم  یه  ناتسناغفا و  هکلمم  ناتـسخولب و  تاناخ  برغب  الامـش  نامع و  جیلخ  ابرغ  يدنهلا و  طیحملا  ابونج 

اهلابج نامع و  جیلخ  دالبلا  هذه  نم  هیبرغلا  ههجلا  لغشی  هیقرـشلا و  ههجلا  نم  لاغنب  جیلخ  هنم  نوکتی  بونجلا و  برغلا و  قرـشلا و 
نامیلـس و لابج  شوک و  دـنه  لابج  رحبلا و  حطـس  قوف  ارتم  اهعافترا 8850  مظعم  ایلامه و  لابج  اهنم  اـعافترا  ایندـلا  لاـبج  مظعأ 
هلوط 1500 کنکلا و  رهن  هقرتخی  يذـلا  ارتوبامهارب  رهن  دـنوسلا و  رهن  نیب  عقاولا  لهـسلا  اهلوهـس  ربکأ  تاغلا و  لابج  الاه و  لابج 

رهن يرفادوج و  رهن  يداناهم و  رهن  کـنکلا و  رهن  اـهمظعأ و  اـهلوطأ و  وه  ارتوباـمهارب و  رهن  اهرهـشأ  ادـج  هریثک  اـهراهنأ  لـیم و 
رهن هادوبرن و  یتبات  رهن  یه  ناـمع  جـیلخ  یف  بصت  یتلا  لاـغنب و  جـیلخ  یف  بصت  يدـنهلا و  رطقلا  نم  اـهرداصم  اـهلک  انتـسیک و 
یف هل  هعباتلا  رئازجلا  عم  هعبرملا و  لایمالا  نم  اـفلأ  نویلم و 350  وحن  غلبی  هدحو  يدـنهلا  رطقلا  هحاسم  سودـنا و  رهن  یتم و  روباس 
غلب دـقف  نیـصلا  دـعب  اناکـس  ایندـلا  دالب  رثکأ  یه  عبرم و  لیم  فلأ  نویلم و 560  وحن  غلبت  اـینامرب  دـالب  لاـغنب و  ناـمع و  یجیلخ 
غلبت هیونسلا  هدایزلا  اهیضارأ و  نم  عبرم  لیم  اصخـش  لکل 214  ردق  سفنالا و  نم  انویلم  وحن 290  تآاصحالا  ضعب  یلع  مهددع 

فیفل مه  هنس و  اهب 24  رمعلا  لدعم  رمعلا و  نم  هنسلا  مامت  لبق  هئاملا  یف  مهنم 25  تومی  هنأ  الا  لسانتلا  وریثک  مه  فلالا و  یف   5
برعلا و نویزرابلا و  نوینیـصلا و  نویلوغملا و  نویقالبلا و  خـلبلا و  ناـغفالا و  مث  دونهلا  مهنم  ریبکلا  رـصنعلا  هفلتخم و  ساـنجأ  نم 

نآلا اهیف  دجوی  نویوابوروالا و  سکرجلا و 
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هفئاط اـهب  فئاوطلا  طـحأ  سادروس و  سایـسیاو و  ساـیرتاشک و  هفئاـط  اـهفئاوط  نم  تنمهربلا و  هفئاـط  اهفرـشأ  هفئاـط  فلأ  وحن 
فعضأ نآلا  يزیلکنالا  ذوفنلا  نأ  الا  دالبلا  یف  هیبصعلا  یف  يوق  ریثأت  هل  فئاوطلا  هذه  فالتخا  ناک  زیلکنالا  لوخد  لبق  سایراب و 

اهرثکأ عجری  هریثک  مهتاغل  مهریغ و  تبتلا و  دالوکلا و  يدـیفرادلا و  مث  يدـنهلا  يرـآلا  سنجلا  نم  مهنم  مظعـالا  داوسلا  کـلذ و 
هدعتم و تاجهلب  هغل  نیثالث  وحن  نآلا  دنهلا  یف  اهب  ملکتملا  تاغللا  ددع  غلبی  دـنهلا و  تاغل  مدـقأ  امه  هیلابلا و  هیتیرکـسنسلا و  یلا 

مث هیـسرافلا  هیدروالا و  هیرابالملا و  هیلماتلا و  هیغولتلا و  مث  هیناجنابلا  مث  هیتارهملا  مث  هیلاغنبلا  مث  هیدـنهلا  هغللا  یه  اراشتنا  اـهرثکأ 
ینآلا لدعملا  یلع  اهریغ  مث  هیذوبلا  هنایدلا  اراشتنا  اهرثکأ  اهعاونأب و  هینثولا  یه  اهب  هبلاغلا  هنایدـلا  مالـسالا و  هبلط  نیب  هیبرعلا  هغللا 

نیملـسملا نم  هیناـبایلا 1416000 و  نـم  نییحیـسملا 2284000 و  نـم  هیوـیحلا 9280000 و  نـم  همهاربـلا 7832727 و  نم  وـه  و 
ناـیدأ نم  دوـهیلا 17200 و  نم  سمـشلا 900000 و  داـبع  نم  خایـسالا 1908000 و  نم  هیذوـبلا 7131000 و  نم  57322000 و 

یف اریتلکنا  هسایـس  نم  وه  هئاملا و  یف  مهنم  هعبرأ  يوس  دونهلا  نم  أرقی  طاطحنالا و ال  هیاغ  یفف  اـهفراعم  اـمأ  وحن 43000  يرخأ 
نییالم هثالث  يوس  دنهلا  یف  فراعملا  رشن  یلع  قفنت  اذل ال  اهنم و  مهقوقح  مهبلط  یلا  یضفملا  اهیلاهأ  ظقیت  نم  افوخ  اهتارمعتـسم 

نم انویلم  وحن 12  اـبوروأ  یف  اهـسرادم  یلع  قفنت  اـهنأ  عم  هیئادـتبا  هسردـم  فلأ  هیلک و 118  سرادـم  هثـالث  یلع  تاـهینجلا  نم 
بئارغ عاونـالا و  ساـنجالا و  عیمج  نم  هریثـک  اـهتاناویح  و  تارم ..  عـستب  دـنهلا  ناکـس  نم  لـقأ  اـبوروأ  یف  اهناکـس  تاـهینجلا و 

هدرقلا و ربلا و  ریزنخ  سانسلا و  ندکرکلا و  ءاملا و  بلعث  عبضلا و  نرقلا و  دیحو  بدلا و  دهفلا و  رمنلا و  هیشحولا  نم  لاکـشالا و 
هنس و لک  همسن  فلأ  وحن 15  لتقت  اهنأ  رکذ  دق  هلاتقلا و  هثیبخلا  یعافالا  فحالسلا و  یبظلا و  شحولا و  رقبلا و  هلیفلا و  بائذلا و 

رثکأ اهب  دجوی  اذـک  اهب و  هدوجوم  هیلهالا  تاناویحلا  رئاس  رویطلا و  مامحلا و  سوواطلا و  اهتاباغ  یف  حاسمتلا و  اهراهنأ  یف  دـجوی 
وحنب اهب  هدوجوملا  هضفلا  تردـق  قیقعلا و  توقایلا و  اصوصخ  ساـملأک  همیرکلا  راـجحألا  یف  دـالبلا  ینغأ  یه  هنیمثلا و  نداـعملا 

نییالم هعبرأ  وحن  اهنم  جرختسی  تاهینجلا و  نم  انویلم   350
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هعارز اهدوجأ  دالبلا و  نسحأ  نم  یه  کلذ و  ریغ  دورابلا و  حلم  حلملا و  دـیدحلا و  مجانم  نم  ریثک  اهب  يرجحلا و  محفلا  نم  انط 
یلا هیزیلکنالا  هموکحلا  تهبتنا  دـیعب  ریغ  دـهع  نم  هرخأتم و  اهتحالف  هلمهم و  تناک  اهتعارز  نأ  الا  هباـصخلا  هیاـغ  یف  اهیـضارأ  و 

کلذـب هایملا و  طبـض  تنقتأ  هیفاک و  عرت  هدـع  ءاشناب  يرلا  تحلـصأ  اهنونف و  میلعتل  هیعارز  تارادا  هدـع  اـهب  تأـشنأف  اـهطاطحنا 
لینلا و نطقلا و  نویفألا و  زرألا و  هطنحلا و  اهتالـصاح  رثکأ  نم  کلذ و  لبق  دونهلا  اهری  مل  هرفاو  لالغأب  تتأ  اـهتعارز و  تمظتنا 

اهب عرزی  زوملا و  اصوصخ  هدوجلا  هیاغ  یف  اهرامثأ  حاجنلا و  هیاغب  تتأـف  نبلا  ياـشلا و  هعارز  اریخأ  اـهب  تلخدأ  يدـنهلا و  زوجلا 
زوجک اهب  هدوجوم  تاراهبلا  عاونأ  رئاس  هیبطلا و  باشعالا  تابنلا و  نم  ریثک  اـهب  هرفاو و  تاـیمک  هنم  عنـصی  رکـسلا و  بصق  اـضیأ 

دونهلا و هراهمف  اهتعانص  امأ  و  جراخلا ..  یلا  هرداص  اهلیـصاحم  بلغأ  اهوحن و  هبابکلا و  لفنرقلا و  هفرقلا و  لاهلا و  بح  بیطلا و 
جاعلا و بشخلا و  یف  عیصرتلا  شقنلا و  مهتاعونصم  عدبأ  نم  نامزلا و  میدق  نم  هریهش  اهب  اودرفت  یتلا  عئانـصلا  ضعب  یف  مهمدقت 

تاودالا هیدـنهلا و  نالیـشلا  هضفلا و  بهذـلاب و  هزرطملا  رئارحلا  هفیطقلا و  سفانجلا و  سلاـطالا و  عاونأ  هیریرحلا و  تاـجوسنملا 
دالبلا عسوأ  نم  یه  هیلاغ و  نامثأب  عابت  راطقالا و  رئاـس  یف  جاورلا  هریثک  اـهلک  اـهریغ و  ینیـصلا و  فزخلا  هیزنوربلا و  هیـساحنلا و 

مهأ اضیأ و  مهیدـیأب  همهملا  هیلخادـلا  اهتراجت  نم  ریثک  زیلکنالا و  دـیب  هیجراخلا  اـهتراجت  بلغأ  اـمویف و  اـموی  عستت  یه  هراـجت و 
اهتمیق تردـق  هیریرحلا و  هشمقالا  لینلا و  يدـنهلا و  زوجلا  ياشلا و  نبلا و  ریرحلا و  نطقلا و  نویفالا و  حـمقلا و  زرألا و  اهتارداص 

عیمج تاهینجلا و  نم  انویلم  وحن 80  اهتادراو  غلبت  اریتلکنا و  عناصم  نم  هیعانـصلا  اهتادراو  بلغأ  تاهینجلا و  نم  انویلم  وحنب 117 
همهلا لـیم و  فلأ  وحن 20  غلبت  یه  دونهلا و  لاومأب  دالبلا  ءاـحنا  عیمج  یف  هرـشتنم  هیدـیدحلا  ککـسلا  همظتنم و  هیمومعلا  اـهقرط 

نم تآم  اهب  تئـشنأ  دق  هریبکلا و  نفـسلا  ریـس  هحالملل و  هلباق  اهراهنأ  عیمج  هینیـصلا و  دالبلا  ناتـسناغفا و  یلا  هلاصیا  یف  هلوذـبم 
ول ال یقرتلل و  اهیلاهأ  هیلباق  اهنداعم و  روفو  اهیـضارأ و  هباـصخ  اهناکـس و  هرثکل  هورث  دـالبلا  ینغأ  نم  یه  هحـالملا و  لـجال  عرتلا 

یلا یضفملا  مهنیب  یلملا  قاقشلا  ماکحتسا  مهتملک و  قرفت  هینیدلا و  مهتافالتخا  ببسب  اهبوعش  قرفت 
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هفیعض یهف  هیلهالا  هورثلا  امأ  امدقت و  هورث و  ممألا  مظعأ  نم  اوناکل  ینطولا  یقرتلا  لاون  نع  ممهلا  دعاقت  هینطولا و  قوقحلا  لامها 
هتوـق لیـصحت  نع  زجاـع  مهـسمخ  لـب  نارمعلا  ناکـس  رقفأ  نم  مهف  اـشرغ  وحن 190  يدـنهلا  صخـشلا  هورث  طـسوتم  ثیح  ادـج 
ماظعلا ءاینغالا  نم  ارفن  وحن 60  اهب  دجوی  اهیلاهأ و  نم  فالآل  هفلتملا  تاعاجملا  اهباتنت  امئاد  کلذـل  سفنلا و  قشب  الا  يرورـضلا 

نم نویلم  وحن 100  ایونـس  اهتموکح  داریا  غلبی  ماظتنالا و  روفولا و  هیاغ  یف  اهتیلام  تاهینجلا و  نم  نییالملاب  مهتورث  ردـقت  نیذـلا 
وحن ایونـس  مهتابترم  غلبت  زیلکنالا و  دیب  اهلک  وأ  فئاظولا  رثکأ  ادج و  هلیقث  اهب  بئارـضلا  کلذ و  نم  بیرق  اهفورـصم  تاهینجلا و 

هلمجلاب زیلکنالا و  نم  نیلومتملا  دـیب  اهماهـس  تاهینجلا و  نم  انویلم  وحن 180  نویدـلا  نم  اهتنیزخ  یلع  تاهینجلا و  نم  اـنویلم   30
همظنم اهشویج  لالتحالا و  تابکن  رامعتـسالا و  لئاضف  نم  کش  وه ال  رقفلا و  تاجرد  یلعأ  یف  اهبعـش  انغلا و  هیاغ  یف  اهتموکحف 

میدقلا و زرطلا  یلع  لزت  مل  اهناف  اهنم  هلقتـسملا  کلامملا  شویج  الا  اهثدـحأ  هحلـسالا و  نسحأب  هحلـسم  هیوابوروالا و  شویجلاک 
هجرد یلا  يدنهلا  يرکـسعلا  یقری  ام  هیاغ  يدـنج و  فلأ  وحن 150  هیدـنهلا  دونجلا  نم  افلأ و  وحن 74  هیزیلکنالا  دونجلا  نم  اـهب 

عومجم طباض و  وحن 1600  يزیلکنالا  شیجلا  یف  مهددع  نییزیلکنالا و  طابضلا  قوقح  نم  کلذ  قوف  یتلا  بتارملا  یشابزویلا و 
وحن 55 ایونـس  اهتیرحب  فیراصم  هیبرح و  هجراـب  نم 12  هفلؤم  هیرحب  اـهل  يدـنج و  فلأ  وحن 230  نیعونلا  نم  هلماـعلا  شویجلا 

تلاز ـال  هـیرجه و  هنـس 1319  کـلملا  یـسرک  یلع  سلج  عباـسلا  درودأ  کـلملا  اـهمکاح  اـهل و  هیراـجت  هیرحب  ـال  هینج و  فـلأ 
هیزیلکنا هیروطاربمأ  اهتموکح  و  اریتلکنا ..  هدایـس  تحت  نویلـصالا  كولملا  اهمکحی  هیامحلا  تحت  یتلا  وأ  اهب  هلقتـسملا  کلامملا 

اهرومأ مامز  هدیب  دنهلا و  تاقلعتم  عیمج  یلوتی  ریترکـس  هل  لاقی  هردنول  یف  رومأم  هتـسآر  تحت  يزیلکنالا  اهتموکح و  رماوأ  ذفنی 
هدـیقم اهلهأ  نم  ءارمأ  اهماکحف  اهب  هلقتـسملا  کلامملا  امأ  تاونـس و  رـشع  هدـمل  نوبختنم  اوضع  رـشع  هسمخ  نم  فلؤم  سلجمب 

هیدـنهلا هکلمملا  مسقنت  و  هیونـس ..  هیزج  زیلکنالل  نوعفدـی  ءارمألا  ءالؤه  ضعب  مهعم و  میقی  يزیلکنا  بودـنم  هروشمب  مهتآ  ارجا 
تحت هلخادلا  هلقتسملا  دنهلا  هرشابم و  اریتلکنا  ذوفن  تحت  یه  هیزیلکنالا و  دنهلا  نیمسق  یلا 
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هیزکرملا تایالولا  لاغنب و  هیقرـشلا و  هیلامـشلا  تایالولا  سرادـم و  يابمب و  یه  تاـیالو و  هدـع  یلع  يوتحت  یلوـألاف  هیاـمحلا .. 
وحن 20 یلع  يوـتحی  هیاـمحلا  یف  لخادـلا  وـه  یناـثلا و  مسقلا  و  اـهریغ ..  ریمجا و  ربارب و  باـجنب و  هکلمملا و  طـسو  یف  هعقاوـلا 

رومریس دووافک و  ناتسوب و  كردال و  لابوهب و  انتوباجرأ و  راکلوه و  ایدنس و  دنکلدتوی و  لویوب و  ماظنلا و  هکلمم  یه  هکلمم و 
هنم میدقلاف  اهخیرات  امأ  و  نیـشوک ..  روکنافارت و  اروسیم و  يراودنواس و  روبالوک و  رادـکیوج و  يابناک و  شتاک و  ریمـشک و  و 
مث سیماریمس  هکلمملا  اهتذخأ  مث  رـصم  کلم  یناثلا  سیـسمعر  هکلمملا  هذه  یلع  یلوتـسا  ناک  دق  هیبرغلا و  تافارخلاب  نوحـشم 
دی یلع  ایناث  مجعلا  اهذخأ  مث  دـیلولا  هفالخ  یف  هیرجه  هنس 93  نوملسملا  اهحتف  مث  ینودکملا  ردنکـسا  مث  مجعلا  کلم  سویراد 

اریتلکنا اهتلخد  مث  نویکنملفلا  مث  اهـضعب  اوکلتما  نویلاغتروبلا و  اهلخد  مث  کنل  رومیت  مث  هیروغلا  هلئاعلا  اهتفلخ  مث  هیونزغلا  هلئاعلا 
فیراصم هلئاه و  بورح  دـعب  اهیلع  تلوتـسا  نأ  یلا  اهدالب  یف  لخادـتلا  یف  جردـتت  لزت  مل  هیراـجت و  هروصب  هیرجه  هنس 1109 

اهیلاهأ عونت  هرثک  کلذ  بابسأ  کلذل و  اوقفوتی  مل  نکل  ارارم و  اهتقبر  نم  صلختلل  ادصق  نایـصعلا  نارین  دونهلا  جاهأ  دق  هلئاط و 
عم ریظن و  هل  قبسی  مل  لفاح  بکوم  یف  دنهلا  هروطاربمأب  اریتلکنا  هکلم  ایروتکف  تبقل  هنس 1292  یف  مث  مهلحن  مهللم و  فالتخا  و 

لبقتسملاب ملعأ  هّللا  تاهجلا و  نم  ههج  یف  هنس  لک  جیهت  تاروثلا  تلاز  دنهلا و ال  یف  هحارلا  بتست  مل  نآلا  یلا  کلذ 

امهیلی ام  واولا و  عم  ءاهلا  باب 

هراشا

______________________________

[ ادنلوه ]

اکیجلب و هکلمم  ابونج  اهدـحی  تاریحبلاب ..  رومغم  تاعقنتـسملاب و  یـشغم  ضفخنم  میلقا  نع  هرابع  اـبوروأ  کـلامم  نم  هکلمم  * 
نایغط هطساوب  هزردیوز  جیلخ  نوکتی  هنم  هیبرغلا و  ههجلا  نم  لامشلا  رحبب  هطاحم  یه  ایناملا و  اقرش  لامشلا و  رحب  ابرغ  الامش و 
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هراجحلل و اهب  دوجو  اهنأ ال  امک  راهنالا  هایمب  هدراولا  لامرلا  یمطلا و  نم  هنوکم  یه  لب  لابج  ـال  هریبک و  رئازج  اـهب  سیل  ههاـیم و 
هدع اهیلع  تمیقأ  هطرولا  هذـه  نم  صلختلل  امئاد و  هیرحبلا  تانافوطلل  هضرع  تناک  اذـل  ضافخنالا و  هیاغ  یف  اهلحاوس  نداعملا و 

لامـشلا و رحب  یف  بصت  اـهلک  توکـسأ و  رهن  زوملا و  رهن  نیرلا و  رهن  اهرهـشأ  رهنأ  هدـع  اـهب  رمی  هعیدـب و  لاکـشأب  هنیتم  روسج 
هحاسم اعبرم و  ارتمولیک  فلأ  وحن 33  اهدحو  ابوروأ  یف  اهتحاسم  هظهابلا و  تارارـضالاب  دالبلا  یلع  دوعت  هلئاه  تاناضیف  ثدـحت 

نم رثکأ  اهتارمعتـسم  هحاسم  اریتلکناک و  ابیرقت  یهف  عبرم  لـیم  وحن 751000  هیسونایقوالا  رئازجلا  ایـسآ و  اکرمأ و  یف  اهتارمعتـسم 
هفاـظنب یلاـهالا  هموکحلا و  ءاـنتعا  ـال  ول  هنوفعلا و  هبوطرلا و  ریثک  هءادرلا  هیاـغ  یف  اـهؤاوه  هرم و  وحنب 60  هیلـصالا  اهدالب  هحاسم 

نویلم و نم 30  رثکأ  اهتارمعتسم  ناکس  ددع  سفنالا و  نم  نییالم  هسمخ  وحن  اهناکس  ددع  اهانکس و  نکمأ  امل  هقاطلا  قوف  دالبلا 
مهنا لاقی  طاشن و  مادقا و  هناطف و  هعاجش و  لهأ  مه  عابطلا و  تاداعلا و  یف  نییناملالاب  اهبـش  برقأ  ینامرج  لصأ  نم  نویدنلوهلا 

نع الـضف  تاـناویحلا  قاوذأ  رفنت  یتلا  مهملظ  مهروج و  هرثک  مهتـالماعم و  ءوس  نکل  عضاوت و  قـالخأ و  مرک  قفر و  نیل و  لـهأ 
هواسقلا و هیاغ  یف  مهنأب  یـضقی  امهریغ  یـشآ و  هواجک و  هیـسونایقوالا  رئازجلا  یف  اصوصخ  مهتارمعتـسم  یف  اهنورجی  یتلا  رـشبلا 

جورملا هریثک  یه  میظع و  مدقت  یف  اهب  هعارزلا  هباصخلا و  هدوجلا و  هیاغ  یف  دالبلا  هذه  یـضارأ  و  عبطلا ..  ظلغ  قالخالا و  هزارش 
هفارظلا یف  هبیرغ  اهروهز  تاوارـضخلا و  عاونأ  ناتکلا و  هوهقلا و  ناخدلا و  رجنبلا و  بوبحلا و  اهتالـصاح  یعارملا و  قئادحلا و  و 
تاتابنلا شئاشحلا و  ایاقب  نم  يوامیک  لعفب  لوحتم  محفلا  نم  عون  اهیلاهأ  دوقو  محفلا و  یتح  نداعملا  تاباغلا و  نع  هیلاخ  یه  و 

عاونأ عیمج  اهب  جـسنی  هریثک و  عناصم  لماعم و  اهب  کـیجلبلا و  هکلمم  یف  اهمدـقتک  مدـقتلا  هیاـغ  یف  یهف  اهتعانـص  اـمأ  هرثدـنملا 
هلق عم  هراجتلا  یف  يربکلا  لودلا  نم  یه  نفسلا و  عاونأ  عیمج  اهلماعم  یف  أشنت  فنص و  لک  نم  قاروالا  اهب  عنـصت  تاجوسنملا و 

تاهینجلا و نم  انویلم  وحن 93  غلبت  یه  همدـقتملا و  هیعانـصلا  هیعارزلا و  اهتالـصاح  یه  اهتارداص  اهدالب و  قاطن  قیـض  اهناکس و 
هیعارزلا هیراجتلا و  قرطلا  هریثک  یه  هراجتلا و  یف  هسماخلا  هلودلا  یه  هینج و  نییالم  وحن 110  اهتادراو 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 809 

http://www.ghaemiyeh.com


345 ص :

رخمت ناتمیظع  ناتعرت  اهلدی  یـشنا ء  هب  یتاوملا  ءاشنا  نکمی  قمعلا ال  لیلق  اهلحاس  ناک  ثیح  نفـسلا و  ریـسل  هلباق  اهراهنأ  رثکأ  و 
نزومیا هنیدم  دنع  یلوالا  یهتنت  مادرتسما و  نم  نادتمی  هیلامش  يرخألا  هیبونج و  امهادحا  همهملا  ندملا  ماما  وسرت  نفسلا و  امهیف 

ثیحب مدقتلا  تاجرد  یلعأ  یف  اهب  فراعملا  هینامرجلا و  نم  هقتـشملا  هیدنلوهلا  یه  اهب  هینطولا  هغللا  و  رلده ..  هنیدم  دـنع  هیناثلا  و 
وه اهب  دـئاسلا  نیدـلا  هعونتم و  سرادـم  هدـع  هعماج و  سرادـم  هدـع  اـهب  لاـفطالا و  ـالا  هباـتکلا  هءارقلل و  لـهاجلا  اـهب  دـجوی  ـال 

امسر هقلطم  اهب  هینیدلا  هیرحلا  دوهیلا و  نم  فلأ  هئام  وحن  کیلوتاکلا و  نم  نویلم  وحن  اهب  یمسرلا و  بهذملا  وه  یتناتـستوربلا و 
..

اهب هلماعملا  دوقن  اهینج و  اهیلاهأ 216  نم  درف  لک  اهنم  صخی  تاهینجلا و  نم  اـنویلم  وحنب 180  اهتورث  ردـقت  هورثلا  همیظع  یه  و 
هیراجتلا اهتیرحب  و  کلذ ..  نم  لقأ  اهتاقفن  تاهینجلا و  نم  انویلم  اهتارمعتسم 11  ادع  اهداریا  غلبی  نزاوتلا  هیاغ  یف  اهتیلام  هریثک و 

مظنم یبرح  لوطسأ  اهدنع  هیعارش و  هنیفس  کلذ 8000  ادع  اهل  هنالونوط و  فلأ  اهلومحم 315  ثیدحلا و  زرطلا  نم  اهبلغأ  همهم 
لتاقم و فلأ  وحن 70  ملسلا  یف  هددع  هثیدحلا و  نونفلا  یلع  بردم  مظنم  اهشیج  و  اهتارمعتـسم ..  ظفح  اهلحاوس و  هیامحل  یفکی 
هکلملا و اهکلم  و  هیفاکلا ..  ددعلاب  يدنج  فلا  وحن 200  یلا  هلصوت  نا  برحلا  یف  ردقت  اضیأ و  فلأ  وحن 70  فیدرلا  نم  اهدنع 

هیکلم اـهتموکح  و  نوـنفلا ..  عـیمج  نم  یملعلا  دادعتـسال  هلماـک  یه  هیرجه و  هنـس 1308  هکلمملا  یـسرک  یلع  تسلج  نم  اـهلی 
هیاعر اریتلکنال  ددوتلا  رهظت  اهنیب و  يوغللا  ینیدلا و  یسنجلا و  عماجلل  اینامرجل  لیملا  لودلا و  عیمج  هملاسم  اهتسایس  و  هیروتسد .. 

و رامعتـسالا ..  یف  هیوناث  هلود  لوأ  یه  اهریغ و  رامعتـسا  نع  اهتارمعتـسمب  هیفتکم  یه  ابوروأ و  جراخ  اهتارمعتـسم  یف  اهترواجمل 
ناقتا اهماکحتسا و  هوق  یف  هریهش  یه  همسن و  فلأ  وحن 170  اهب  یهال  هنیدم  عیمجلا  همصاع  هیالو و  یلا 11  هکلمملا  هذه  مسقنت 

وأ هنیدم  دیل و  هنیدم  ملراه و  هنیدـم  اهنم  میملا و  عم  هزمهلا  یف  تمدـقت  دـق  مادرتسما و  هدودـعملا  اهندـم  نم  اهماظتنا و  اهنیابم و 
هیوابوروالا و دالبلا  هیقب  نع  هدایز  اهماظتنا  اهتفاظن و  اهناینب و  ناـقتاب  اـهعیمج  هریهـش  اـهدالب  اـهریغ و  مادرتور و  هنیدـم  تخارت و 

ونیروب نوتیلب و  اکبت و  فویر و  نیشتا و  غلابم و  الب  غنوبمال و  هرتاموس و  هرودنم و  هواج و  هیقرشلا  دنهلا  یف  اهتارمعتسم 
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هذـه هحاـسم  كوـبمل و  روـمتی و  هـیبرغلا و  هدـیدجلا  اـنیغ  اـتانرت و  ناوـبما و  وداـنیم و  بیلــس و  هیقرــشلا و  هیبوـنجلا و  هـیبرغلا و 
و مانیروس ..  اسروک و  اتموکح  هیبرغلا  دـنهلا  یف  اـنویلم و  وحن 37  نیوابوروالا  ادع  اهناکـس  و  ارتمولیک ..  تارمعتسملا 6915417 

نم اءزج  الوأ  تناک  اهنا  ققحملا  ایفاک و  املع  امولعم  سیل  میدقلا  اهخیرات  و  فلأ ..  امهناکس 135  رتمولیک و  امهتحاسم 130330 
اریتلکنا هدعاسمب  مث  ایرتسوأ  هکلمم  یلا  تلقتنا  مث  هتکلمم  یلا  انیوغروب  ءارمأ  دـحأ  بیلیف  اهمـض  مث  تلقتـسا  مث  ناملراش  هکلمم 

یف هصرفلا  اریتلکنا  تمنتغا  هیرجه و  هنس 1225  هیواسنارفلا  هخیشملا  اهیلع  تلوتسا  مث  هلئاه  بورح  دعب  تلقتـسا  اهنم و  تصلمت 
اهیلا مضنا  اهرمأ و  جرفنا  هنس 1231  تربانوب  طوقس  دنع  مث  ابوروأ  نع  هجراخلا  اهتارمعتـسم  عیمج  یلع  تلوتـسا  تقولا و  کلذ 

ایکیجلب تجاه  هنس 1246  یف  مث  هیکریمالا  انایغ  حلاصلا و  اجرلا  سأر  نالیس و  يوس  اهنم  هتذخأ  ام  اریتلکنا  اهیلا  تدرو  کیجنبلا 
هکلاس لزت  مل  يداهلا و  سونایقوالا  رئازج  یف  رامعتسالا  یف  اهدهج  لذبت  تذخأ  خیراتلا  کلذ  نم  امـسر و  اهنع  تلقتـسا  اهیلع و 

نآلا یلا  جهنملا  اذه 

امهیلی ام  فلالا و  عم  ءایلا  باب 

هراشا

______________________________

[ نابای ]

قرش ایسآل  یـصقالا  قرـشلا  یف  هنئاک  هریزج  فالآ  هعبرأ  وحن  غلبت  رئازج  هدع  عومجم  نم  هنوکم  ءاجرالا  هعـساو  هیروطاربما  یه *
زوریبلا و زاغوب  کتسخوأ و  رحب  الامـش  يداهلا و  طیحملا  اقرـش  اهدحی  یلاله ..  لکـشب  هیف  هرـشتنم  يداهلا و  طیحملا  یف  نیـصلا 

یقرـشلا اهرزج  ئطاش  یف  دتمی  لزالزلا  نیکاربلا و  هریثک  هیلبج  دالب  یه  يداهلا و  طیحملا  ابونج  ایروک و  زاغوب  نابایلا و  رحب  ابرغ 
لبج اهرهـشأ  دیب و  نوبین و  نیب  نئاکلا  يراجنـس  زاغوب  دنع  لصفنت  نوبین و  هریزجل  هقرتخم  اهـضعبب  هلـصتم  هخماش  لابج  لسالس 
لبج اـهلابج  نم  فزخلا و  وأ  تینارجلا  نم  هنوـکملا  ارتـم  عفترملا 2896  اـمایتان  لـبج  ارتم و  عافترالا 3139  نم  غلابلا  كاـتجنراب 

ویسویکب ایامب  ریرک  .نوفین و  هریزجب  ناسوکاه  .امای و  یسوف  .زیب و  یکات  یسناکوت  .یب و  يزاتبا 
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اهنیکارب رهـشا  دیدج و  ناکرب  اهب  رجفنی  الا و  هتـس  رمث  كرحتم و ال  اهـضعب  نکاس و  اهـضعب  نیکارب  لابجلا  هذـه  ممق  رثکأ  یف  و 
هتهوف 19 رطق  غلبی  ویشویک  ناسوس  وأ  ناکرب  هنم  هبرقم  یلع  رحبلا و  حطـس  قوف  ارتم  هعافترا 3730  نوبین و  هریزجب  امایزوف  ناکرب 

ءانب یلاهالا  ذـختا  اهتارارـضا  نم  هیاقو  همیـسج و  تارارـضا  اهب  ثدـحت  اهنیابم و  برخت  ام  اریثک  لزـالزلا  هدـیدش  یه  ارتمولیک و 
اهتاجلخ رهـشا  ناجلخلا و  و  حـیراعتلا ؟؟؟ هریثک  اهئطاوش  هقیـض و  هردانف و  اهلوهـس  اـما  هدـحاو ..  هقبط  یلع  بشخلا  نم  مهلزاـنم 

ویـسویک و نیب  وزیب و  هریزجب  يدادوکاه  جـیلخ  نوفینب و  ایکوط  واکازوأ  جـیلخ  ویـسویک و  هریزجب  امیزوجاک  یکازاـجات و  جـیلخ 
زاغوب نیلاجنـس و  ودـیی و  هریزج  نیب  زوری  زاغوب ال  اهتازاغوب  رهـشأ  نم  و  ینابایلا ..  طسوتملا  رحبلا  یمـسی  رحب  نوفین  كوکیس و 
نابایلا رزج  نیب  اهنیب و  ایروک  زاغوب  ودیی و  نوبین و  یتریزج  نیب  يراجنس  زاغوب  اکشتک و  هریزج  هبـش  نابایلا و  لامـش  نیب  لیروک 

اهب لابجلا  بعـشت  بناج و  لک  نم  اهب  هایملا  هطاحا  ببـسب  ادـج  هریـصق  هریغـص و  اهراهنأ  و  نیـصلا ..  نیب  اهنیب و  هزومرف  زاغوب  و 
وناتیس لابج  نم  هعبنم  يذلا  ودنوه  هریزج  یف  اوجورتک  رهن  اهراهنأ  نم  رتمولیک و  نع 400  دیزی  اهراهنأ ال  لوطأ  اضرع و  الوط و 

اهتاریحب رهـشأ  هحالملل و  هحلاص  ریغ  هینابایلا  راهنالا  عیمج  ناـبایلا و  رحب  یف  ناـفیار  وأ  جـیلخ  یف  بصی  وتیم و  هعطاـقم  قرتخی  و 
كامسالاب هنوحـشم  لالتلاب و  هطاحم  یه  ارتمولیک و  اهطیحم 290  لوط  رتمولیک و  اهضرع 25  رتمولیک و  اهلوط 85  غلبی  یتلا  اوید 

دراب و یبطق  رایت  اهیتأی  ثیح  هنم  دربأ  هیلامـشلا  یف  دراب و  هیبرغلا  رئازجلا  یف  هنا  الا  هیاغلل  فیطل  لامجالا  یلع  اـهؤاوه  و  هسیفنلا .. 
هفاک یف  رطملا  لطهی  ءادوسلا و  حیرلا  يأ  ویـسورک )  ) اهلهأ دنع  یمـست  هیرحب  حـیر  امهب  رمت  ثیح  راح  قرـشلا  بونجلا و  یف  وه 

و ینابایلا ..  رحبلا  یلع  هلطملا  رزجلا  ئطاوش  یلع  ءاتـشلا  یف  دیلجلا  رثکی  ودیی و  هریزج  یف  صوصخلا  یلع  هرثکب و  هینابایلا  رزجلا 
هلدتعملا هقطنملا  تاعورزمل  هلباق  یه  ادج و  اهب  متهم  همدقتم و  اهب  هعارزلا  تاباغلاب و  هیسکم  اهلابج  هباصخلا و  هیاغ  یف  اهیـضارأ 

بصق هکاوفلا و  تاوارضخلا و  عاونأ  رئاس  اهوحن و  لوفلا و  ریعـشلا و  هطنحلاک و  بوبحلا  عاونأ  اهتاعورزم  نم  هدرابلا و  هقطنملا  و 
نویلم وحن 50  ایونس  هتلغ  زرالا و  هیعارزلا  اهتالصاح  رهشأ  توتلا و  رجش  رکسلا و 
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نمس نودب  شیعلا  لدی  اخوبطم  هنولکأی  ءاذغلا  یف  نیینابایلا  دامتعا  هیلع  نادف و  نییالم  هعبـس  وحن  هتعارز  یـضارأ  هحاسم  و  نط .. 
رثکأ ایونـس  هلوصحم  ریرحلا و  مث  ادـج  رفو  هلوصحم  ناخدـلا و  مث  ققالا  نم  انویلم  وحن 22  ایونـس  هتلغ  غلبت  ياشلا و  مث  محل  ـال  و 

هضفلا و بهذـلا و  نم  لـیلق  دـیدحلا و  ساـحنلا و  صاـصرلا و  اـهب  دـجوی  ثیح  ادـج  هریثـک  اـهنداعم  و  هفأ ..  نییـالم  هسمخ  نـم 
اهیلع دامتعا  یلاهالل  اهریغ و  هیتیربکلا و  هیندـعملا  ءایملا  نم  ریثک  اـهب  يرجحلا و  محفلا  تیربکلا و  مجاـنم  اـهب  رثکت  نومیتنـالا و 

هنم هجارختـسا  نکمی  ام  ردـق  يرجحلا و  محفلا  هورث  اهرثکأ  نم  رمرملا و  ماـخرلا و  ینیـصلا و  فزخلا  بارت  اـهنم  اـیوق و  اداـمتعا 
همالا یه  شهدـم و  مدـقت  یفف  اهتعانـص  اما  زقلا  دود  مانغالا و  الا  هلیلق  هنجاد و  اـهلک  اـهتاناویح  و  نط ..  نویلم  هئاـمثالث  فلأـب و 

قرـشلا یف  امهم  ازکرم  تحبـصأ  ثیح  تقاف  وأ  قوفت  نا  تداـک  یتلا  لـب  هیواـبوروالا  لودـلا  اهتاعونـصم  یف  همحازملا  هدـیحولا 
رخفأ اهلماعم  یف  جسنی  ثیح  هیوابوروالا  تاعونصملا  رئاس  نع  اهبعـش  تنغأ  تنغتـسا و  هنقتملا و  همهملا  عئانـصلا  عیمجل  یـصقالا 

اریتلکنا و هعانص  قوفت  کلذ  اهتعانص  ترغ ؟؟؟ هیئابرهکلا و  هیراخبلا و  تالآلا  رئاس  اهب  عنـصی  اهعدبأ و  هشمقالا و  تاجوسنملا و 
تالآلا تارطقلا و  عراودـلا و  هیبرحلا و  هیراجتلا و  رخاوبلا  نفـسلا و  اهلماعم  یف  عنـصتف  هعانـصلا  هذـه  نسح  یف  نیتریهـشلا  اکرمأ 

عاونأ رئاـس  تارهوـجملا و  تاـعاسلا و  هحلـسالا و  عاوـنأ  رئاـس  هیئاـبرهکلا و  تاودـالا  هیبـطلا و  هیحارجلا و  هیعانـصلا و  هیعارزلا و 
لمعم وحن 1700  اهب  دـجوی  و  کلذ ..  ریغ  اهتایـصوصخ و  نم  نمثلا  یلاـغلا  رخاـفلا  قیقرلا  ینیـصلا  فزخلا  هعانـص  تاوادرخلا و 
ضعب یف  هینطقلا  هیریرحلا و  اهتاجوسنم  همیق  تغلب  دـق  نطقلا و  جـسنل  اریبک  المعم  وحن 50  اـهب  لزغم و  وحن 1300000  يراخب و 
مدقتب همدقتم  اهتراجت  و  راطنق ..  وحن 1200000  هروکذملا  هنـسلا  یف  هینطقلا  اهتالوزغم  نزو  غلب  هینج و  نییالم  هعبرأ  وحن  نینـسلا 

اریتلکنا عم  اصوصخ  ابوروأک  اهنع  هدـیعبلا  تاهجلا  بلغأ  اهل و  هرواجملا  دالبلا  عیمج  یف  راشتنالا  عاستالا و  یف  هذـخآ  اهتعانص و 
عم اهتراجت  رکذ  ام  یلی  مث  اهل  عیبت  امم  رثکأ  اهنم  هدـحتملا  تاـیالولا  يرتشت  اـهنم و  يرتشت  اـمم  رثکأ  اریتلکنا  اـهل  عیبت  اـکرمأ و  و 

وحنب ردقت  هنس 1271  اهتمیق  تناک  ثیح  ریظن  اهل  قبسی  مل  هبسنب  اهتراجت  تداز  دق  ایناملا و  اسنرف و  دنهلا و  نیصلا و 
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جوسنملا و ماخلا و  نطقلا  جوسنملا و  ماخلا و  ریرحلا  اهتالـصاح  رهـشأ  نویلم و  یفلأ  وحن  نآلا  تغلب  تاکنرفلا و  نم  نییالم  تس 
اـهیناوم و لخدـت  یتلا  نفـسلا  ددـع  غلبی  تیربکلا و  تاوادرخلا و  عاونأ  یناوـألا و  ياـشلا و  زرـالا و  ساـحنلا و  يرجحلا و  محفلا 
هیعارزلا و قرطلا  و  هنیفس ..  هیراجتلا 25000  اهنفس  ددع  غلبی  نط و  نویلم  وحن 25  اهلومحم  غلبی  هنیفس  اّیونس 15000  اهنم  جرخت 

اهعراوش ماظتنالا و  هیاغ  یف  هیلخادـلا  قرطلا  هکلمملا و  ءاحنا  رئاس  معت  نأ  تبراق  یتح  امویف  اموی  اهب  راشتنالا  یف  هذـخآ  هیراـجتلا 
رتمولیک فلأ  وحن 420  غلبت  اهیـضارأ  حطـسم  هحاسم  و  هیئابرهکلا ..  راونألاب  هرونم  راجـشألاب و  هفنتکم  لامجلا  عاستالا و  هیاغ  یف 
مهددـع غلبی  ثیح  اهناکـسب  هریبک  اهنکل  هحاسملا و  هریغـص  یهف  سورلا  عم  اهبرح  دـعب  اریخأ  اهب  تقحلأ  یتلا  تاهجلا  ادـع  عبرم 
هینابایلا همألا  لصأ  یف  نوخرؤملا  فلتخا  دـق  و  فلالا ..  یف  یه 15  اهناکس  ومن  یف  هیونـسلا  هدایزلا  سفنالا و  نم  انویلم  وحن 50 

لکـشلا و نم  اجاتنتـسا  یلوغملا  لصألا  نم  اهنا  لیق  اهونطوتـسا و  اهرزج و  ضعب  یلع  اوراـغأ  نییزیلاـم  موق  هلالـس  نم  اـهنا  لـیقف 
رئازجلا هذـه  اونطوتـسا  نیینیـص  موق  هلالـس  نم  اهنا  لیق  هفلتخم و  عاونأ  یلا  تعرفت  مث  اهدالب  یف  هدوجوملا  راـثآلا  هغللا و  هئیهلا و 

یلع کلذ  یف  هلالد  هنا ال  رهاظلا  نکل  نیدلا و  تاداعلا و  هئیهلا و  یف  مهب  مههبش  نم  اذخأ  مهروج  رتتلا و  لوغملا و  ملظ  نم  ارارف 
لوصـألا یف  فـالتخالا  ققحت  عم  تافـصلا  ضعب  یف  اهـضعبل  هکراـشم  رـشبلا  عاوـنأ  نم  اریثـک  ناـف  ینیـصلا  لـصألا  عـم  اـهداحتا 

نم رهظ  دق  لصألا و  یف  داحتالا  دوجو  مدع  عم  رـشبلا  عاونأ  رثکأ  یف  دوجوم  يوغللا  ینیدلا و  داحتالا  يزیلکنالا و  يواسنرفلاک و 
امهدحأ و نیب  قرفلاک  هینیـصلا  هینابایلا و  هغللا  نیب  قرفلا  انرق و  وحن 12  نم  هینیصلا  هباتکلا  تراعتـسا  دق  همألا  هذه  نا  نئارق  هدع 

اهتعد هزعلا و  اهتذـخأ  لب  هیـضرألا  ممـألا  هیقبک  هیرـشب  همأ  هلالـس  نوکت  نأ  تبأ  دـقف  اهـسفن  هیناـبایلا  همـألا  اـمأ  هیواـبوروأ و  هغل 
خیرات یف  نیفلؤملا  یجن  وهنی  خیرات و  یکیجوک و  خیرات  یف  رکذ  ام  مهخیراوت  یف  کلذ  یف  ءاج  امم  هیوامسلا و  ممألل  باستنالل 

هنوکـسم دالبلا  اودـجو  ویـشویک  هریزج  ضرأ  یلا  ءامـسلا  نم  اندادـجأ  لزن  ام  دـنع  هنا  .هتمجرت  اـم  وه  هرجهلا و  نم  یناـثلا  نرقلا 
دفان سأبلا  دیدش  میعز  اهنم  هلیبق  لک  سأری  هشحوتم  لئابقب 
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کلذ دعب  اوذخأ  مث  وکوکیـش  ویـشویک و  یتریزج  مهنم  اوزغ  مهیلع و  اورـصتنا  ماوقالا و  ءالؤه  اندادـجأ و  نیب  لاتقلا  عقوف  هملکلا 
مهتموکح رقم  اولعج  هشحوتملا و  سونیا  لئابق  یلع  اوبلغت  نابایلا و  مسا  اهنم  قتشملا  نوبین  لثم  نییلصألا  رزجلا  ناکـس  هبراحم  یف 

نورق هدع  نیشحوتملا  ءالؤه  اندادجأ و  نیب  عازنلا  ماد  تابارطضالا و  لقالقلا و  ترمتـسا  دق  وتویک و  هنیدم  نع  دعبی  عضوم ال  یف 
وذـی و رزج  هنطاق  نآلا  یلا  هدوجوم  سونیالا  لئابق  ایاقب  لزت  مل  و  یهتنا ..  ءامـسلا  ءاـنبأ  هطلـسل  عوضخلا  نمـالا و  هدایـسب  تهتنا  و 

نم اهتـشیعم  لهجلا  هناشخلا و  نم  هیاغ  یف  میظع و  بناج  یلع  هطاسبلا  نم  هیربرب  همأ  یه  نابایلا و  لامـش  یف  لـیروک  نیلاـخس و 
كامـسألا و اهنم  نوداطـصی  یتلا  رهنألا  رـشلا و  ههلآ  اهنوربتعی  نیطایـشلا و  نودـبعیف  هعیبطلا  يوق  هدابع  مهنید  دیـصلا و  برحلا و 

مهتغل مهیلع و  اهقارشال  بکاوکلا  نودبعی  اهنم و  نوقزری  ثیح  ریخلا  ههلآ  اهنوربتعی  تاناویحلا و  عاونأ  اهنم  نوصنتقی  یتلا  تاباغلا 
داکیملا و هلئاع  یه  یتلا  اهماکح  هلئاع  نا  دـقتعت  نآلا  یلا  هیناـبایلا  همـألا  لزت  مل  فلـألا و  زواـجتی  ـال  مهباـسح  بتکت و  ـال  هیظفل 

نولحتنی اهتابارطـضا و  هعیبطلا و  يوق  ریثأتب  تدـجو  دالبلا  هیقب  نا  ههلآلا و  اهتقلخ  یتلا  یه  طقف  اهدالب  نا  لصألا و  هیرـشب  تسیل 
دقع يذـلا  وه  داقتعالا  اذـه  مهتکلمم و  سیـسأت  مهتایحل و  أدـبم  هنولعجی  دالیملا و  لبق  ماع 660  وه  اصوصخم و  اخیرات  کلذـل 

ترهتشا دق  هسایسلا و  فصاوع  کلذ  یف  مهتعزان  ول  هنوعیطی و  هنولجبی و  هنوسدقی و  مهلعج  هتیعر و  کلملا و  نیب  هیعیبطلا  هفلإلا 
راصق رظنملا  ناسح  مه  هکرحلا و  هفخ  طاشنلا و  هعاجـشلا و  هلاـسبلا و  مادـقالا و  هوق  همهلا و  ولع  ءاکذـلا و  ءاهدـلاب و  همـألا  هذـه 

نم بادهالا و  هیلاع  نافجألا  هقوقشم  رغصلل  هلایم  هلاطتـسا  ضعب  اهب  مهنویع  هرمـسلا و  یلا  وأ  رارفـصالا  یلا  برـضی  مهنول  هماقلا 
لیـصحت یف  داهتجالا  هفاظنلا و  ربصلا و  هدالجلا و  هماقتـسالا و  هعانقلا و  قالخألا و  هئامد  عضاوتلا و  هشاشبلا و  فطللا و  مهقـالخأ 

وأ هیخیرات  هلأسم  لیصحت  نم  رـسنی  امک  یهالملا  تارـسملا و  عاونأ  مظعأب  مهدحأ  رـسی  ثیحب ال  عالطالا  یقرتلا و  بح  ایازملا و 
هوق هدـجم و  هددؤس و  لیـصحت  لـیبس  یف  مهیناـفت  مهنطوـل و  مهبح  اـهنم  انایذـه و  کـلذ  ءارو  اـم  دـعی  لـب  هیعانـص  وأ  هیفاـشتکا 

ریقفلا عم  ینغلا  ریبکلا و  عم  ریغصلا  فتاکت  مهدضاعت و 
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هینطولا و ریغب  ممألل  دوجو  ـال  نأ  نیدـقتعم  روعـشلا  ساـسحالا و  قاـفنا  يأرلا و  عاـمتجا  هملکلا و  داـحتا  عم  ریقحلا  عم  لـیلجلا  و 
ظفح كولملا و  کلامملا و  جایـس  وه  لداعلا  روتـسدلا  نا  یلوألا و  نودب  هیناثلل  هایح  هیناثلا و ال  نودب  یلوألل  هوق  نأ ال  هیرحلا و 
مظعأ نم  نا  ممألا و  نیب  اهدـجم  هنایـص  اهفرـش و  ظفح  یف  اّبح  اهـسوفن  هیحـضت  اهلامعأ  لضفأ  نم  نا  اهلالقتـسا و  همألا و  ناـیک 

هرمـشم همألا  هذه  تماق  میوقلا  ساسألا  اذه  یلع  لالقتـسالا و  ماظتنالا و  بتر  غولب  ناکما  عم  لالتعالا  لالتخالاب و  هایحلا  ءاقـشلا 
لیصحت یف  سفانتت  اهدارفأ  تراص  هینیصلا و  هیندملا  الوأ  تسبتقاف  دالبلا  کلامملا و  بوجت  تذخأ  داهتجالا و  دجلا و  دعاس  نع 

رئاودلا کلذل  تأشنأ  اهتموکح و  یف  نیصلا  تدلق  سرادملا و  نم  هدع  کلذل  تسـسأ  اهدئاوع و  اهعئانـص و  اهفراعم و  اهمولع و 
یف هینابایلا  دالبلا  تناک  دـق  صاخلا و  اهقوذ  یلع  تظفاح  اهنأ  ّالإ  هینیـصلا  هغبـصلاب  هینابایلا  همـألا  تغبـصنا  کلذـب  سلاـجملا و  و 
هالت مث  هیف  هیبنجألا  هراجتلا  هیرح  قالطا  یف  دـیحولا  رغثلا  ناک  هناـف  یکازاـخب  رغث  يوس  بناـجألا  هوجو  یف  هلفقم  رـصعألا  کـلت 

اهلوخد یف  جردـتت  هیبرغلا  هیندـملا  تذـخأ  یلاحلا  روطاربمالا  وداکیملا  دـهع  یف  هیبنجألا و  هراجتلل  رخأ  روغث  هدـعل  يربج  حاتفنا 
دالبلا یلا  همألا  نابش  رجاه  ثیح  ثیدحلا  ینابایلا  بالقنالل  أدبملا  وه  يوابوروالا و  زرطلا  یلع  هموکحلا  تمظتنا  هینابایلا و  دالبلا 

مهدالب یلا  اهنولقنی  اوذخأ  لوحف و  هدع  مهنم  جّرخت  نأ  یلا  اهعئانص  اهنونف و  سابتقا  اهسرادم و  لوخد  یلع  اوتفاهن  هیوابوروألا و 
زارط و عدـبأ  یلع  اهدونج  تدـنج  سلاجملا و  اهب  تمظتنا  نیناوقلا و  تاماظنلا و  اهب  تنّود  سرادـملا و  بتاکملا و  اهب  تدیـشف 

لک اورجه  هیعانـصلا و  هیبدألا و  نونفلا  هیـضرملا و  قالخألا  نم  نسحتـسملا  یلع  اوظفاح  زاجعالا و  هجرد  یلا  هیندـملا  اـهب  تقرت 
نم نییبرغلا  تکرت  هبیجع  هطخ  مهتیقرت  یف  اوکلس  يرابی و  نأ  هوأش  هزنت  زکرم  یف  اورهظ  هثیندلا و  لاعفألا  تاداعلا و  نم  حبقتـسم 

هتعرص هتبلغف و  هتعراصم  اهریغ و  هعراضم  تدارأ  هتقبسف و  اهقباسب  قوحلل  تضهن  همألا  هذه  هلمجلاب  يرایح و  نیـشوهدم  اهتبارغ 
هـساردنا هدم  تلاط  ارخف  اهب  تیحأ  ثیح  اهلبق  همأل  اهتعفر  نکت  مل  هیار  اهب  راختفالل  عفرت  اهرادقم و  اهردـقت  نأ  ایـسآل  قح  دـق  و 

سأیت نأ  لامآلا  تداک  هدیدع  انورق 
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شارف یلع  لزت  مل  یتلا  هدـعاقتملا  هیقرـشلا  ممألل  قح  روهظلا و  ملاع  یف  همألا  هذـه  هماهـش  ایافخ  جربتن  مل  ول  اهتایح  نم  اـهعماطم 
هیبذهتلا هینیدملا و  مولعلاب  اهنع  خالـسنالا  نکمی  هیلبج ال  هرطف  ساسحالا  هلق  نبجلا و  لسکلا و  نا  دقتعن  هدـفار و  لسکلا  هلفغلا و 

دادـع یف  همأ  تناک  دـقف  رکذـتت  ربدـتت و  هیلا و  تراص  هیلع و  تناـک  اـمب  ربتعت  رکفتت و  همـألا و  هذـه  نأـش  یف  اـهفرط  حرـست  نأ 
لیطاسأ هرطیـس  اهتددـه  امل  مث  ممـش  هریغ و ال  اهل و ال  هرکف  منغ ال  نم  عیطق  اهنأک  تاتـشلا  قرفتلا و  لـهجلاب و  هلولعم  تاومـألا 

نم نامألا  فواخملا و  هقبر  نم  لصنتلل  لیبس  نأ ال  تملع  هینطولا و  هریغلا  هیناسنالا و  هیمحلا  اـهبولق  یف  تکرحت  هیبنجـألا  لودـلا 
لیبس یف  تقفنأ  لاقع و  نم  تطـشن  اهنأک  اهتدقر  نم  تضهنف  عئانـصلا  ناقتا  هثیدحلا و  نونفلا  عاونأ  لیـصحتب  ّالإ  عماطملا  بلخم 

یف یهاه  دوجولا و  تاحفص  هب  تضیب  ارکذ  تدلخ  دوعـسلا و  سمـش  اهنطو  ءامـس  یف  تقرـشأ  نأ  یلا  لاغ  نیمث و  لک  اهتـضهن 
ول اذبح  ایف  رهدلا  لوط  اهب  رابتعالا  تایآ  ولتت  ظعولا  ربانم  یلع  همئاق  رخفلا  دـجملا و  ءانهلا و  یـسارک  یلع  یلجت  یـصقألا  قرـشلا 

اندجم ییحی  انتعاضب و  انیلا  درت  راغصلا و  لذلا و  هطرو  نم  صلختن  اهب  هضهن  انحنمت  هداعسلا  لعلف  رابتعا  هنسح و  هوسا  اهب  انل  ناک 
هروصب راـشتنالا  مدـقتلا و  جوأ  هیقار  اـهب  فراـعملا  تلاز  ـال  روـبقلا و  یف  نم  ثعبی  هّللا  زیزعب و  هّللا  یلع  کـلذ  اـم  روثدـلا و  دـعب 

ابوروأ و ءاملع  نوعراضی  ماظع  ءاـملع  اهـسرادم  نم  جرخت  لوحف و  هدـع  اـهب  غبت  حاـجنلا و  هیاـغ  اـهب  میلعتلا  حـجن  دـق  هشهدـم و 
لافطالا نم  هئاملا  یف  اهب 50  هسردـم  فلأ  نم 40  رثکأ  اهب  دجوی  هیعانـصلا و  تاعارتخالا  هیرـصعلا و  نونفلا  عیمج  یف  اهتفـسالف 

بطلل هیلدیصلل و 3  هراجتلل و 5  هعارزلل و 7  يرشبلا و 15  بطلل  نوثالث  فین و  قوقحلا و  میلعتل  هعماج و 10  سرادم  ثالث  اهنم 
سرادم اـهب 3  ذـیمالتلا و  نم  روسک  نییـالم و  هثـالث  وـحن  اـهب  هعانـصلل  هیبنجـالا و 286  تاـغللا  ملعتل  سرادـم  هدـع  يرطیبـلا و 

وحن 1300 اهب  هعماج  هسردم  ویکوطب  فارغلتلل و  مسرلا و 3  شقنلا و  نفل  سرادم  هدع  تایضایرلل و  هیرحبلل و 10  اکیناکیملل و 3 
هیاغ یف  نهـسرادم  ادـج و  نابایلا  یف  همدـقتم  تانبلا  هیبرت  روسک و  نییـالم و  هعبرأ  وحن  سرادـملا  هذـه  بـالط  عومجم  ذـیملت و 

همئاق سرادملا  هذه  عیمج  فارشالا و  تانبل  هیصوصخ  سرادم  اهب  دجوی  ماظتنالا و 
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اهلک 79 هکلمملا  لافطأ  ددعل  نیملعتملا  روکذـلا  لافطالا  هبـسن  تغلب  هینج و  فلأ  وحن 350  اهتاقفن  غلبت  هموکحلا و  تاـقفن  یلع 
یف اهرـشن  یف  تذـخأ  میلعتلا و  سرادـم  هموکحلا  تأشنا  امل  يرابجا و  اـهب  میلعتلا  هئاـملا و  یف  وحن 48  تانبلا  هبـسن  هئاـملا و  یف 

نیینابایلاب و مهتضوع  مهنع و  تنغتسا  یتح  تاونس  هدع  ضمت  مل  مث  رمالا  ءادتبا  یف  بناجالا  نم  نیـسردم  هدع  تبلجتـسا  اهدالب 
هیقبک ادـج  هلیلق  ناـبایلا  یف  نیـسردملا  تاـبترم  الـصأ و  یبرغ  اـصع  یلع  هئکوـتم  ریغ  یقرتـلا  لـیبس  یف  اهدـحو  ریـست  تحبـصأ 
عیمج ناف  کلذ  عم  دالبلا و  کلت  یف  هروسیم  هشیعملا  نا  ـالا  هیبرحلا  یف  لاـملا  قاـفنال  هموکحلا  رارطـضا  هبابـسأ  نیمدختـسملا و 

بترملا نا  مهنطول و  همدـخ  هرجأ  نودـب  مهیلع  بجاو  کلذ  نا  مهداقتعال  مهتابجاوب  مایقلا  یف  مهدـهج  هیاع  نولذاـب  نیـسردملا 
مولعلا هبلط  نا  نابایلا  هأشن  نع  اوبتک  يذـلا  نییناکریمالا  نییوابوروالا و  هفاک  عمجأ  دـق  هموکحلا و  لبق  نم  مهل  هدـعاسم  ـالا  سیل 

لیصحت یف  راهنلاب  لیللا  نولصاوی  داهتجالا  دجلا و  طاشنلا و  نم  هیماسلا  مهتافص  نع  الـضف  هذتاسالا  مارتحا  بدالا و  هیاغ  یف  اهب 
یف همالـس  ههابن و  ءاکذ و  هنود  يوابوروالا  يری  الـصأ و  ابعـص  بعـصتسی  مهدـحأ ال  نا  هزاتمملا  مهتافـص  نم  نونفلا و  مولعلا و 
ینج هتورث و  نم  أزج  هنطو  یلع  عاضأ  لیـصحتلا  ملعتلا و  نع  دـعاقت  اذا  هنا  اهناکرأ و  نم  نکر  هدـالب و  يوق  نم  هوق  هنا  هرطفلا و 
لوأ هنـس 1285 و  لـبق  راـشتنا  اـهل  نکی  ملف  ریونتلا  بابـسأ  مظعأ  نم  یه  یتلا  هفاحـصلا  اـمأ  و  هسفن ..  یلع  هتیاـنج  نم  رثکأ  هیلع 

هنـس 1281 ماق  مث  الیلق  الا  شعت  مل  اـهنکل  هنـس 1280  ویکوطب  ایفاتاب  رابخأ  مساب  ترـشن  یتلا  هدیرجلا  نابایلا  یف  تدجو  هدـیرج 
عاونأ عیمج  اهب  یقل  هنا  الا  نیتنـس  هدـم  اهررحی  رمتـسا  و  جراخلا ) رابخأ   ) نوبمـش یجیاک  هدـیرج  ءاشناب  وکیه  فیزوج  ویـسوملا 

نوبمسوکوک هدیرج  یشتیکوف  ریشتنج و  ویـسوملا  ردصأ  هنـس 1284  یف  مث  نینثا  يوس  نیکرتشملا  نم  هعم  تبثی  مل  بعاـصملا و 
هردقم مایالا  کلت  یف  یلاهالا  نکت  مل  ثیح  بعاتملا  نم  اریثک  اولمحت  مهنکل  نیررحم و  هدـع  هب  يدـتقا  مث  هیعامتجالا ) رابخالا  )
یقرتت فحصلا  تذخأ  مث  میدقلا  زرطلا  نم  هیبشخ  عباطملا  تناک  کلذ  عم  اهل و  هفعسم  هعـسلا  بابرأ  نکت  مل  اهردق و  هفاحـصلل 

تعـشعش مهلاوحأ و  یف  اریبک  ابالقنا  نیینابایلا  راصتنا  ثدحأ  خیراتلا  کلذ  یف  هینیـصلا و  هینابایلا  برحلا  مایق  خـیرات  یلا  اجیردـت 
مهیف
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دئارج تاـعوبطم  تلـصو  یتـح  دـیدج  رود  یلا  هفاحـصلا  تلقتنا  نطولا و  هبحم  همیق  یقرتـلا و  هیزم  همـالا  تفرع  هدـیدج و  حور 
غلبت هدیرج و  نم 1500  رثکأ  نابایلا  یف  هیعوبـسالا  تارـشنلا  دئارجلا و  ددع  نآلا  غلبی  هخـسن و  فلأ  یلا 10  ایموی  اهدـحو  ویکوط 

نوینابای اهرورحم  سمیت ) نابای   ) مساب هیزیلکنا  هدیرج  ویکوط  فحـص  نیب  دـجوی  ددـع و  فلأ  وحن 700  ایموی  هروشنملا  دادـعالا 
تامیتناس و هعبس  نع  هدحاولا  هدیرجلا  نمث  دیزی  ثیحب ال  ادج  لیلق  نابایلا  یف  دئارجلا  نمث  بناجالل و  نیینابایلا  راکفأ  اهیف  نلعتل 

هـصاخ هلجم  اهل  هیعمج  لک  تایعمجلا و  هرثکل  هیعوبـسالا  هیمویلا و  دئارجلا  نم  اددع  رثکأ  تالجملا  ادـج و  تانالعالا  هریثک  یه 
ادـج هلیلق  دـئارجلا  حابرأ  تناک  دـق  ماظتنالا و  هیاغ  یف  مهتایعمج  هوقرطـالا و  عاـمتجالا  باوبأ  نم  اـباب  نویناـبایلا  كرتی  مل  اـهب و 

؟؟؟ حیرت هدیرج  یلغأ  تناکف 

ناک تاهینج و  تس  نع  دیزی  مهدـنع ال  يداعلا  ررحملا  بترم  طسوتم  نیـصلا و  برح  دـعب  تنـسحت  مث  ایرهـش  تاهینج  وحن 10 
لامعالا نم  لمع  یف  هشقانم  وأ  هسایسلا  یلع  ضارتعا  لقأب  نجسلا  یف  جزی  مهدحأ  ناکف  نیفاحصلا  یلع  دیدشتلا  هیاغ  یف  نوناقلا 
سبحلاب نوبمـش  وفیاس  هدـیرج  ریدـم  وناکوروک  ویـسوملا  یلع  تمکح  هموکحلا  نا  یه  مهتمزأ و  تلحنا  اـهب  هثداـح  تثدـح  مث 

اهسأر یلع  راس  اهیلا و  همالا  اوعد  هلطعملا  هدیرجلل  هینلع  هزانج  اودعأ  مهعیمج و  هؤافصر  عمتجاف  هتدیرج  تلطع  تاونـس و  ثالث 
بلغأ یف  اهربخ  رـشتنا  زیزعلا و  تیملا  کـلذ  عیدوت  اـهباب و  یف  هدـیرفلا  هزاـنجلا  هذـه  هیؤرل  ریهاـمجلا  تمحدزا  نیدـلا و  لاـجر 

نآلا نابایلا  یف  هفاحـصلا  هلماکلا و  اهتیرح  هفاحـصلا  هموکحلا  تحنم  هثداحلا  کلت  خـیرات  نم  رکذـت و  هثداـح  تراـص  ءاـحنالا و 
نم هریخالا و  برحلا  یلع  ضیرحتلا  یف  مظعالا  ببـسلا  تناک  دق  همهملا و  دئاوفلا  نم  اهل  اوأر  ام  بسح  اهردـق  نم  مظعأب  ردـقت 

تدادزا هروکذـملا  برحلا  مامت  دـعب  لاجرلا و  لاملاب و  هموکحلل  هنوعملا  دـیدم  یلع  همـألل  هعجـشملا  یه  اـهل و  یهاودـلا  مظعأ 
راشتنالا یف  همیظع  هوطخ  تطخ  نیینابایلا و  راکفأ  یف  امهم  ازکرم  تذخأ  اهتادوهجم و  رامث  هفاحصلا  تنج  ادج و  هفاحصلا  هیمهأ 

هنـس هیروطاربمالا  یف  تئـشنأ  هناخبتک  لوأ  نأ  عم  دلجم  فلأ  یلع 450  يوتحت  هماع  هناـخبتک  وحن 500  نآلا  نابایلا  یف  دـجوی  و 
امویف اموی  دیزت  یه  یقرتلا و  هیاغ  یفف  اهتورث  امأ  لمأتف ..  هیرجه   1289
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ابیرقت تاهینجلا  نم  انویلم  وحنب 2500  تآاصحالا  ضعب  یف  تردق  دق  لاومالاب و  هصاغ  تناک  ریخالا  برحلا  لبق  اهکونی  نأ  یتح 
اهتنیزخ یلع  ناک  کلذ و  نم  لقأ  اهتاقفن  ایونس و  انویلم  نع 20  لقی  يونسلا ال  اهلخد  هرادالا و  ماظتنا  نزاوتلا و  هیاغ  یف  اهتیلام  و 

اکرمأ ابوروأ و  نم  الوأ  تنادتسا  هریخالا  برحلا  یف  مث  نیینابایلا  دیب  اهعیمج  هماهس  تاهینجلا  نم  انویلم  وحنب 65  ردقم  مظنم  نید 
 .. تاهینجلا نم  فصن  نییالم و  هسمخ  وحن  نویدلا  هذه  ابر  غلبی  اضیأ و  هینج  نویلم  تنادتسا 60  مث  تاهینجلا  نم  انویلم  وحن 22 

اهنفس ددع  نط و  فلأ  اهلومحم 300  هنیفس  هیراجتلا 830  اهنفس  ددع  غلب  دق  هیراجتلا و  اهحلاصمب  مایقلل  هیفاک  هیراجتلا  اهتیرحب  و 
 .. هراجتلل هحوتفم  هریبک  ناوم  نامث  نآلا  اهدنع  لودلا و  تاکرـش  مظعأ  نم  هیراخبلا  نفـسلل  هکرـش  اهدنع  هنیفـس و  هیعارشلا 975 

اهتیوـقت یف  هفعاـضم  همهلا  هعرـسب و  عاـستالا  یف  هذـخآ  یه  هیبرحلا و  هیرحبلا  یف  هیویـسا  هلود  مظعأ  یهف  هـیبرحلا  اـهتیرحب  اـمأ 
نم جراوب  سمخ  برحلا  لبق  اهدنع  ناک  دق  ماظتنالا و  هیاغ  یف  یلوالا  هجردلا  نم  لوطـسأ  اهدنع  هریخالا و  برحلا  دعب  اصوصخ 

براوق تاـقلتم  نـط و 22  اـهلومحم 6000  تادارط  هدـع  هعردـم و  تادارط  ناـمث  هیلحاـس و  تاـیماح  سمخ  یلوـألا و  هجردـلا 
هوق تناک  هیرحبلا 447315 و  هیـسور  هوق  تناک  هریخالا  برحلا  لبق  هصاوغ و  رـشع  يدحا  دیبروطلا و  براوق  نم  دیبروطلا و 81 

هلومحم ام  ناـبایلا  تبـسک  تراصف 224237 و  ارـسأ  اقرغ و  اـهتوق  فصن  ایـسور  ترـسخ  هروکذـملا  برحلاـب  نابایلا 220755 و 
یفارملا ء لخد  ام  مانتغا  رحبلا و  نم  هیـسورلا  تادارطلا  جراوبلا و  ضعب  لاـشتناب  تدادزا  مث  اهتوق 252661  تراصف  نط   32000

بناج هیبرحلا و  تادعملا  نم  هدـیدع  تآشن  موی  لک  دـلوت  هینابایلا  تاناخـسرتلا  لباوق  تلاز  هیبرحلا و ال  همارغلا  نمـض  هدـیاحملا 
یف اهئادعأ  هلباقم  هب  عیطتست  امم  ایـسورل  یقابلا  هنم و  جورخلا  عیطتـسی  دوسالا ال  رحبلا  یف  روصحم  ایـسورل  هیقابلا  هرامعلا  نم  ریبک 

هجراب اهترامع  تداز  هیبنجالا  یفارملا ء  یلا  هئجاللا  هیسورلا  نفسلا  یلع  نابایلا  تلوتـسا  اذا  نع 131237 و  دیزی  راحبلا ال  ضرع 
هدـحتملا تایالولا  براقت  ایلاطیا و  قوفتف  اـنط  اهلوطـسا 300521  هوق  ریـصتف  هیدیبروط  براوق  هتـس  هیعفدم و  تادارط و  سمخ  و 

یه یتلا  هدیدجلا  تاعردملا  جراوبلا و  ءانب  مامت  دعب  نآلا  هیکریمالا و 
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نم نینویلم  وحن  اهتیرحب  یلع  قفنت  ایندلا و  یف  هثلاثلا  هیبرحلا  اهترامع  ریـصت  اضیأ و  ایناملا  هدحتملا و  تایالولا  قوفت  ءانبلا  ددـصب 
اماظتنا و هعاجـش و  هراهم و  نویوابوروالا  هطبغی  امم  وهف  يربلا  اهـشیج  اـمأ  هیرحبلا ..  دونجلا  نم  اـفلأ  وحن 20  اهدـنع  تاهینجلا و 

لبقتـسی راص  توملا و  راغـصتسا  مادـفالا و  هوق  هلاسبلا و  هدـش  نم  هیـسورلا  برحلا  یف  شیجلا  هرهظأ  ام  اـصوصخ  ارادـتقا  اـتابن و 
بلـسلا و نم  هیبرحلا  فسافـسلا  نع  هسفن  هیزنت  عم  هرخاف  هیده  ملتـسی  وأ  ابیبح  لباقی  هنأک  جاهتبا  رورـس و  لکب  ءادـعالا  صاصر 

نم هلیلق  هیمک  نم  رثکأ  دازلا  نم  بلطی  مهنم ال  دـحاولا  ناف  هعاـنقلا  هیاـغ  یف  هیناـبایلا  دونجلا  هیبرحلا و  عئاـظفلا  باـکترا  بهنلا و 
لق بورحلا و  تالـضعم  مظعأ  نم  دونجلا  ءاذـغ  هنؤملا و  لقن  نأ  ثیح  ریفوتلا  نم  کلذ  ءاروام  یفخی  ءاملاب و ال  خوبطملا  زرـالا 

ارتمولیک و عطقی 30  هدیدعلا و  خسارفلا  هیمدق  یلع  ریـسی  وهف  ینابایلا  لثم  لیوطلا  یـشملا  یلع  هردق  هل  يدنج  ایندلا  یف  دجوی  نأ 
ءافعـضلاب همحرلا  هعاطلا و  لاثتمالا و  هدش  یمرلا و  یف  هراهملا  ینابایلا  يدـنجلا  تازاتمم  نم  للم و  بعت و ال  الب  هرهظ  یلع  هلمح 

تربجأ ینابایلا و  شیجلا  نأش  هیماسلا  ایازملا  هذه  تعفر  دـق  لمحتلا و  دـلجلا و  یهتنم  هنانحلا و  بلقلا و  هقرو  یـضرملا  هاساوم  و 
ناکرأ هیبرحلا و  ریزو  هدـعاسم  عم  وداکیملا  هداـیق  تحت  هرـسأب  یناـبایلا  شیجلا  کلذـب و  فارتعـالا  یلع  مهـسفنأ  ناـبایلا  ءادـعأ 

نم هیف  امب  لـماعلا  شیجلا  ماـسقأ  هثـالث  یلا  مسقم  شیجلا  دونجلا و  نیرمت  هیرکـسعلا و  تاـکرحلا  میلعتل  ماـعلا  ریدـملا  برحلا و 
وه فیدرلا و  شیج  دالبلا و  هیامحل  وه  تاعطاقملا و  شیج  ءادعالا و  هبراحم  يأ  هیجراخلا  همدـخلل  دـعم  وه  هیطایتحالا و  دونجلا 

نادـیملا و هیجبوط  يراوسلا و  و  هاشملا )  ) هدایبلا نم  فلؤم  لـماعلا  شیجلا  هجاـحلا و  دـنع  لـماعلا  شیجلا  دادـما  هیاـمحلل و  دـعم 
اهطابـض عومجم  طروأ و  ثالث  اهنم  دـحاو  لـک  یف  اـیالآ  نم 52  هفلؤم  هداـیبلا  لـقنلا و  دونج  نیـسدنهملا و  نوصحلا و  هیجبوـط 
اهدونج اهطابـض 400 و  عومجم  تاکولب و  هثالث  اهنم  دـحاو  لـک  یف  اـیالآ  نم 17  هفلؤـم  يراوـسلا  اـهدونج 143000 و  4160 و 
عومجم اعفدم و  اهعفادم 684  ددـع  تایرطب و  اهنم 6  لک  یف  اـیالآ  نم 19  هفلؤم  نادـیملا  هیجبوط  اهلویخ 9000 و  ددـع  9000 و 
اهدونج اهطابض 530 و  ددع  هطروأ  نم 20  هفلؤم  نوصحلا  هیجبوط  ناصح و  اهلویخ 8800  ددع  اهدونج 12500 و  اهطابض 800 و 
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طـباض و 34600 فلأ  نم  هفلؤم  هیطاـیتحالا  دونجلا  اهدونج 7550 و  اهطابـض 290 و  ددع  هطروأ  نیـسدنهملا 14  قرف  10300 و 
غلب فیدرلا  يوق  تاعطاقملا و  دونج  لـماعلا  شیجلا  یلا  اـهیلا و  تفیـضأ  اذا  اهلویخ 9000 و  اعفدم و  اهعفادم 114  غلبت  يدـنج و 

مئادلا شیجلا  يدـنج و  غلبی 520000  هیلا  اهمامـضنا  عم  یتـلا  سرحلا  هقرف  ریغ  کـلذ  ایدـنج و  لماعلا 509960  یناـبایلا  شیجلا 
دوجأ ثدـحأ و  نم  اهتحلـسأ  هیافکلا و  نع  دـیزت  اهتامولعم  بیردـت و  نسحأب  هبردـم  هینابایلا  دونجلا  عیمج  هقرف و  نم 12  فلؤم 
تقاـف ـالاجر  تـجّرخ  دــق  مـیلعتلا و  یف  ماـظتنالا  ناـقتالا و  هیاـغ  یف  هـیبرحلا  اهــسرادم  ناـبایلا و  تاعونــصم  نـم  اـهلک  زارط و 

اندرأ ول  مهریغ و  نع  اموتکم  ارـس  لزت  مل  مهتاعرتخم  رارـسأ  ناف  هرمدملا  داوملا  دورابلا و  یف  اصوصخ  عارتخالا  یف  نییوابوروألا 
اوقاف یتلا  هشهدـملا  مهلامعأ  مهایاجـس و  عمجی  صاخ  فلؤمل  انجتحال  ءانثلا  حدـملا و  یف  ءارطالا  نم  مهقح  نابایلا  داوق  یفون  نأ 

ددـعلا عم  نویلم  نم  رثکأ  یلا  موزللا  دـنع  اهـشیج  لاصیإ  اـهنکمی  هیـسورلا و  برحلا  یف  اـصوصخ  نییواـبوروألا  داوقلا  مظعأ  اـهب 
تالجسلا یف  همسا  جردی  هنـس و  رمعلا 17  نم  غلب  ینابای  لک  یلع  هضورفم  هینابایلا  هیرکـسعلا  همدـخلا  زرط و  نسحأ  نم  هلماـکلا 

نم اهلک  مهدنع  هذختملا  هحلـسألا  ایونـس و  هینج  تانویلم  سمخ  نم  رثکأ  اهتیرکـسع  یلع  هموکحلا  قفنت  اماع و  هیاغل 40  هیبرحلا 
مهتاعرتخم

طاطحنالا و هلاهجلا و  بهایغ  نم  هکلمملا  جرخأ  اـنأش  مهزعأ  ارکذ و  مهعفرأ  ادـجم و  ناـبایلا  كولم  ربکأ  وتیهوستم  وه  اـهکلم  و 
ألم يذلا  ربدملا  میکحلا  مزاحلا  لداعلا  کلملا  وه  هتعفر و  رانم  دیـش  قرـشلا و  دـجم  ایحأ  هیبنجألا و  هدایـسلا  رطخ  نم  هدالب  ذـقنأ 

جرخأ هسفنب و  هسرغ  تارمث  ینج  هماقم و  مهمیظعت  ـال  هاـیإ و  مههیلأـتب  ـال  هل و  هتمأ  هداـبعب  رتغی  مل  هیرح و  الدـع و  هدـالب  ءاـجرا 
مهبابلأ و شهدأ  ضرألا و  كولم  لوقع  لهذأ  مهنطول و  مهبح  مهئارآ و  ومـس  مهئاکذ و  مهئاهد و  یف  نوهاضی  ـالاجر ال  ناـبایلل 

هیخأ تومل  هیبأ  دعب  رمألا  یلو  دق  هنـس و  نآلا 52  هرمع  هیرجه و  هنس 1269  ربمفون  یف 3  وتویک  هنیدم  یف  وتیهوستم  دـلو  مهریح 
دعب وتویک  هنیدم  یف  جّون  هنس 1284 و  هدلاو  هافو  دعب  کلملا  یـسرک  یلع  سلج  هنس 1277 و  یف  هل  دهعلا  هیالو  تنلعأ  ربکألا و 

هسولج
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رـصع يأ  یجیلملا  رـصعب  خیراتلا  کلذ  نم  أدـتبا  يذـلا  رـصعلا  یمـس  نابایلا و  دالب  نم  یعاطقالا  ماظنلا  ذـئنیح  یفلأ ؟؟؟ هنـسب و 
یف ّالإ  اهنولمعتسی  الف  نوینابایلا  امأ  هیلع و  بناجألا  قالطا  نم  یه  لداعلا و  بابلا  هینابایلا  هغللا  یف  اهانعم  وداکیم  هظفل  هرانتسالا و 

ریمألا و يأ  ياتوک  ءامـسلا و  لیلـس  يأ  یـس  نت  هملک  هرات  روطاربمألا و  هلالج  اهانعم  اکیهونت و  هملک  هیلع  نوقلطی  اـمنا  رعـشلا و 
کلامملا یف  كولملا  لئاوع  هیقبک  صاـخ  مسا  ناـبایلا  یف  هکلاـملا  هلئاـعلل  سیل  روطاربمـألا و  يأ  ونت  یلعـألا و  دیـسلا  يأ  وجنش 

يوق هرکاذـلا  يوق  رکفلا  داقو  میلح  قـالخألا  عیدو  هنا  یلع  وداـکیملا  اولباـق  نیذـلا  نییـسایسلا  باـتکلا  عیمج  عمجأ  دـق  رخـألا و 
بحی عاجـش  روسج  هتمأ  نؤشب  ءاـنتعالا  هریغلا و  ریثک  هیـسورفلا  همیظعلا و  لاـمعألاب  علوم  هماهـشلا  نم  میظع  بناـج  یلع  روعـشلا 

مظن مویلا و  یف  دئاصق  سمخ  وأ  عبرأ  مظنی  امبر  نیدودـعملا  ءارعـشلا  نم  مولعلا و  یف  عالطالا  عساو  وه  هیامرلا و  لیخلا و  بوکر 
یف موی  لک  موقب  ینطو  عوضوم  اذ  اهنم  ناک  ام  ّالإ  هرعـش  نم  رـشنی  ءارمالا و ال  كولملا و  تـالامک  نم  دودـعم  ناـبایلا  یف  رعـشلا 

هل هیف و  هئارزو  هشقانم  هرواشم و  هتعلاطم و  دـعب  الإ  ارمأ  عقوی  ـال  هکلمملا و  نوؤش  یف  رظنی  رهظلا  یلا  هبتکم  یف  سلجی  حابـصلا و 
لیخلا بوکرب  مرغم  وه  هئارزو و  یلع  هاشولا  بیذاکأب  عدخنی  هانإ ال  وذ  وه  هیبنجالا و  دئارجلا  هدالب و  دئارج  هعلاطم  یف  ریبک  علو 

وه ّالإ و  دالبلا  یف  ریبک  ضارعتـسا  يرجی  املق  اـهبوکر و  یف  هفاـنملا  یلع  داـیجلا و  نفاوصلا  هیبرتب  ماـمتهالا  یلع  هلاـجر  لـمحی  و 
یف هریغک  وه  سانلل و  ابیغرت  لیخلا  قابـس  رـضحی  هلظم و  نودب  رطملا  تحت  شیجلا  تاکرح  بقری  هداوج  ابکار  هارتف  هیف  كراشم 

بورحلا و یف  هل  هبغر  هیرحبلا ال  هیبرحلا و  یلع  دئاقلا  وه  هنطول و  هیلع  بجی  ام  لیبس  یف  فقت  اهعدی  هنکل ال  هیصخشلا و  لایمالا 
عیمج نطولا و  نأـش  هب  ولعی  اـم  لـک  هیریخلا و  لاـمعالاب  ءاـنتعالا  ریثک  وه  نونفلا و  رـشن  مولعلا و  طیـشنت  یف  هتبغر  لـج  حوتفلا و 

هموکح و  هداهتجا ..  جـئاتن  هرثآم و  نم  مدـقتلا  جوأ  یلا  رخأتلا  ضیـضح  نم  ءاقترالا  نم  هتزاـح  اـم  هیناـبایلا و  هیئاـقترالا  لاوحـالا 
ناک اذا  هنس  یلع 25  مهرمع  دـیزی  نمم  یلاهالا  باختناب  وضع  هئامثالث  نم  فلؤم  باون  سلجم  اهب  هیروتـسد  هیروطاربما  ناـبایلا 

نم رثکأ  بئارضلا  نم  عفدی 

نادلبلا مجعم  یلع  كردتسملا  یف  نارمعلا  www.Ghaemiyeh.comمجنم  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 829زکرم  ۀحفص 823 

http://www.ghaemiyeh.com


359 ص :

وأ سنرب  بقل  زوحی  نم  هکلاـملا و  هلئاـعلا  روکذ  هقحتـسی  اـضیأ  وضع  نم 300  فلؤم  نایعأ  سلجم  هنـسلا و  یف  تاـهینج  ثـالث 
لودـلا و هملاسم  اهتـسایس  و  نیبختنملا ..  ضعب  نوراب و  وأ  تنوکـسیف  وأ  تنوک  بقل  نوزئاـحلا  هیملع و  هرهـش  زاـح  نم  زیکرم و 

.اریتلکنا یلا  لیملا 

اهناکس ددع  همیظع  هنیدم  یه  هریبکلا و  نوبین  هریزج  یلع  ویکوط  هنیدم  اهتمصاع  هریبک و  ماسقأ  هعبـس  یلا  هینابایلا  دالبلا  مسقنت  و 
هلمج هعـساو و  لماعم  هدـع  هعماـج و  هسردـم  اـهب  هیمومعلا  هراـجتلل  هحوتفملا  یناوملا  نم  یه  سفنـالا و  نم  فصن  نویلم و  وحن 

ههجلا یف  هعقاو  یه  وطویک و  هنیدـم  اهب  هریهـشلا  ندـملا  نم  .روطاربمـالا و  هیف  میقی  ءاـنبلا  میخف  یکولم  رـصق  دـباعم و  بتاـکم و 
اهیلاهأ ددع  هلیمج و  يارـس  سرادم و  لماعم و  هدع  اهب  نامزلا  فلاس  یف  همـصاعلا  یه  تناک  دق  هروکذملا و  هریزجلا  نم  هیبرغلا 
اهلماعم یف  عنـصت  همهملا  هیعانـصلا  ندملا  نم  یه  همـسن و  فلأ  وحن 500  اهناکـس  اکازدا و  هنیدـم  اهنم  .همـسن و  فلا  وحن 300 

.بناجالل و هحوتفملا  هیراجتلا  یناوملا  نم  یه  وجاـیه و  هنیدـم  اـهنم  .اـبوروال و  لـسرت  هیناـبایلا و  حوارملا  نم  نییـالملا  تارـشع 
هنیدم اهنم  .همـسن و  فلأ  وحن 90  اهناکـس  ددـع  ویکوط و  جـیلخ  یف  هعقاو  نابایلا  یف  هیراجت  ءاـنیم  مظعأ  یه  اـماهاکوی و  هنیدـم 

امیشوریصه هنیدم  اهنم  .قیقرلا و  ینیصلا  فزخلا  اهب  عنصی  همهملا  هیراجتلا  یناوملا  نم  ویسویک و  هریزج  یف  هنئاک  یه  یکازاجن و 
ام هیاغ  رکذلا و  قحتـست  هیفاک  تامولعم  هل  دجن  ملف  میدقلا  نابایلا  خیرات  امأ  .یلوالا  هجردـلا  نم  همکحتـسم  هیرکـسع  ءانیم  یه  و 

کلذ نم  هنـس 1048 و  اهنم  اودرط  مث  هنـس 857  هراجتلل  نویلاغتروبلا  اـهلخد  هیرجه و  هنس 803  اهوفـشتکا  نییوابوروالا  نا  ملع 
اهاتأ خـیراتلا  کلذ  یف  هنـس 1269 و  یلا  کلذ  یلع  لاحلا  یقب  اماتاعنم و  اهدالبل  بناـجالا  لوخد  عنمت  ناـبایلا  تذـخأ  خـیراتلا 

امک ءاقترالا  یف  دالبلا  تذخأ  خیراتلا  کلذ  نم  هدحتملا و  تایالولا  عم  هیراجت  هدهاعم  دـقع  یلا  اهرطـضا  یکیرمالا و  لوطـسالا 
برحلا تبشنف  ایروک  هطلس  یف  فالخ  نیـصلا  نیب  اهنیب و  ثدح  هنس 1313  یف  مث  يروتسدلاب  يدادبتـسالا  مکحلا  لدبأ  مدقت و 

همارغ عم  هزومرف  هریزج  اهنم  تصلختسا  هیرحبلا و  هیربلا و  هیبرحلا  عقاوملا  عیمج  یف  اهراصتنا  نابایلا و  زوفب  تهتنا  نیتلودلا و  نیب 
مل مارتحالا و  نیعب  اهیلا  رظنلل  اورطـضا  مهلوقع و  تشهدا  یکیرمالا و  يواـبوروالا و  ملاـعلا  اـهتاراصتنا  ترهب  دـق  همیظع و  هیبرح 

خرتست
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360 ص :

هرهابلا هلاسبلا  نم  تدبأ  اهلاجر و  لاطبأ  اهلاومأ و  سئافن  تحضف  اهنطو  نع  هعفادملا  یلا  هیسورلا  عماطملا  اهترطضا  یتح  الیلق  الا 
فـصنی اهنم  تجرخ  اهرازوأ  برحلا  تعـضو  امل  نایعلل و  قئاقحلا  زورب  ول ال  هصق  وأ  املح  ناـسنالا  هلاـخی  اـم  هرداـنلا  هماهـشلا  و 
لیـصفت ماظعلا و  لودـلا  نم  اهناب  لودـلا  اهل  تفرتعا  دـیرت و  امک  ایروک  یف  اهدـی  تقلطأ  نیـصلا و  یلا  ایروشنم  تدرو  نیلاـخس 

عجاریلاف ءارلا  فرح  یف  ایسور  یلع  مالکلا  یف  هضعب  مدقت  دق  هحرش و  انعسی  لینلا ال  لیوط  نیتلودلا  نیب  هیبرحلا  عئاقولا 

امهیلی ام  میملا و  عم  ءایلا  باب 

هراشا

______________________________

[ نمی ]

ندع و هرمعتسم  جیلخ و  ابونج  زاجحلا و  الامـش  اهدحی  برعلا  هریزج  هبـش  یف  هینامثع  هیالو  یه * هریغ  لاق  و  لصالا ..  یف  اهرکذ 
فصن نینویلم و  وحن  اهناکس  ددع  و  عبرم ..  لیم  وحن 77200  اهتحاسم  فاقحالا ..  ءارحص  اقرش  رمحالا و  رحبلا  ابرغ  تومرضح و 

رسیلا يدنهلا و  رمتلا  غمصلا و  نابللا و  ءانحلا و  نبلا و  اهتالصاح  رهـشأ  زاجحلا و  هایم  نم  رثکأ  اههایم  هبـصخ و  ضرأ  تاذ  یه  و 
اهردنب هیحان و  اضق و 62  تایفرصتم و 23  یلا 4  همـسقنم  یه  زاجحلاب و  تبنت  یتلا  رامثالا  عاونأ  اهب  دـجوی  ناجرملا و  ؤلؤللا و  و 

رهشأ نم  همسن و  فلأ  وحن 50  ناکسلا  نم  اهب  نیتاسبلا و  هایمل و  عرازملا  هریثک  یضارالا  هبـصخ  ءاوهل  هلدتعم  هنیدم  یه  ءاعنص و 
اهریغ نارجن و  رافظ و  اخم و  دیبز و  اهنم  ءاعنص و  هضرف  رمحالا و  رحبلا  لحاس  یلع  هعقاو  یه  هدیدحلا و  اهندم 

یلاعت هّللا  دمحب  ءاج  دق  نادلبلا و  مجعم  یلع  كردتـسملا  یف  نارمعلا  مجنم  مامتا  یف  نانتمالا  فطاوع  هب  تحنـس  ام  رخآ  اذـه  و 
لیذ هیلع  لدـی  رذـعلا و  نیعب  هقمری  نأ  أطخ  وأ  هیف  للخ  یلع  فقو  نمم  لومأملا  لخملا و  زاـجیالا  لـمملا و  باهـسالا  نع  اـهزنم 

هنس نم  یلاخلا  كرابملا  ناضمر  رخاوآ  یف  هعضو  هقیسنت و  هعمج و  نم  غارفلا  ناک  دق  نایسنلا و  للذلا و  ندعم  ناسنالا  ناف  اطغلا 
اندیس یلع  هّللا  یلص  ارهاظ و  انطاب و  ارخآ و  الوأ و  هّلل  دمحلا  فصولا و  لماک  هرجه  نم  فلالا  هئامثالثلا و  دعب  نیرـشع  هسمخ و 

ملس هبحص و  هلآ و  یلع  دمحم و  انالوم  و 
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زکرم فیرعت 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
9 رمزلا :

: ۀمدقملا
یف يرجهلا  ماع 1426  یمامإلا  هیقف  نسح  دیسلا  جاحلا  هللا  ۀیآ  فارشإب  ناهفصأ  یف  ۀیرتویبمکلا  تاساردلل  ۀیمئاقلا  زکرم  سّـسأت 

تاعماجلا یف  نیفقثملاو  نییئاصخإلا  نم  عمجل  ۀـبوؤدلاو  ۀـصلاخلا  تاـطاشنلا  یلع  ًادـمتعم  ۀـیملعلاو  ۀـیفاقثلاو  ۀـینیدلا  تـالاجملا 
.ۀیملعلا تازوحلاو 

: ۀسسؤملا تاءارجإ 
، ًانایحأ اهرداصم  یلع  لوصحلا  ۀبوعـصو  دالبلا  ءاحنأ  یف  اهرثعبتو  ۀیمالـسإلا  مولعلا  یف  رداـصملا  ریفوتب  ۀـمئاقلا  زکارملا  ۀـلقل  ًارظن 

یف نیثحابلا  یلإ  اهلوصوو  تامولعملل  عرـسألاو  لهـسألا  ریفوتلا  یلإ  ناهفـصأ  یف  ۀیرتویبمکلا  تاساردلل  ۀیمئاقلا  ۀسـسؤم  فدـهت 
یف ۀمظنم  یهو  ةدیفملا  تاساردـلاو  ۀـیملعلا  تالاقملاو  بتکلا  نم  ۀـینورتکلا  ۀـعومجم  ًاناجم  ۀسـسؤملا  مدـقتو  ۀیمالـسإلا  مولعلا 

.اهیف نیبغارلاو  نیفقثملاو  نیثحابلل  ًاضرع  تاغللا  فلتخم  یف  ةزهاجو  ۀینورتکلإ  جمارب 
ۀیموقلاو ۀیسایسلاو  ۀیعامتجالاو  ۀیصخشلا  تابصعتلا  نم  ةدیعبلا  ۀتحبلا  ۀیملعلا  ةرظنلا  یلع  ةدمتعم  ۀمدخلا  میدقت  ۀسسؤملا  لواحتو 

.ۀعیشلا زکارم  عیمج  نم  ةرداصلا  تاروشنملاو  لامعألا  میظنت  يونت  ۀطخ  ساسأ  یلعو 

: فادهألا
مالسلا مهیلع  ّیبنلا  تیب  لآو  نآرقلا  میلاعتو  ۀیمالسإلا  ۀفاقثلا  رشن 

ۀینیدلا لئاسملا  یف  ّقدأ  ۀسارد  یلع  بابشلا  اصوصخ  سانلا  زیفحت 
بوتباللاو  تابوساحلاو  فتاوهلا  یف  ةدیفملا  جماربلا  لیزنت 

تاعماجلاو ۀیملعلا  تزاوحلا  یف  نیققحملاو  نیثحابلل  ۀمدخلا 
ۀعلاطملا  ةرکفل  ماع  عیسوت 

ۀینورتکلا تافلم  یف  اهمیظنتل  مهراثآ  میدقت  یلع  باّتکلاو  تاروشنملا  ضیرحتل  ۀیضرألا  دیمهت 

: تاسایسلا
ۀینوناقلا رییاعملا  بسح  لمعلاو  نیناوقلا  ةاعارم 

ۀطبترملا زکارملا  عم  ۀطبارتملا  تاقالعلا  ءاشنإ 
ۀقباسلا  تالواحملا  رارکتو  ۀینیتورلا  نع  بابنتجالا 

تامولعملاو رداصملل  تحبلا  یملعلا  ضرعلا 
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تامولعملا رشن  یف  ذخآملاو  رداصملا  رکذب  مازتلالا 
.لمعلا ۀیلوؤسم  فلؤملا  لمحتی  نأ  حضاولا  نم 

: ۀسسؤملا تاطاشن 
تایرودلاو تامزلملاو  بتکلا  عبط 

بتکلا ۀعلاطم  یف  تاقباسملا  ۀماقإ 
ۀیحایسلاو ۀینیدلا  ۀنکمألا  یف  اماروناب  مالفأ  داعبألا ، ۀیثالثلا  ضراعملا  ۀینورتکلالا : ضراعملا  ۀماقإ 

ۀیرتویبمکلا باعلألاو  ۀینوترکلا  مالفألا  جاتنإ 
www.ghaemiyeh.com ناونعب :  یتنرتنالا  ۀیمئاقلا  عقوم  حاتتفا 

...و  تارضاحملا  صارقأو  ۀیفاقثلا  مالفألا  جاتنإ 
اهیلع ّدرلاو  ۀیداقتعالاو  ۀیقالخألاو  ۀینیدلا  تاراسفتسالاو  ۀلئسألا  مالتسا  ماظنل  یملعلا  معدلاو  قالطإلا 

sms  ) ) ةریصقلا ۀلاسرلا  ، kiosk کسویک بیو  ، Bluetooth ثوتولب لاوجلا ، ۀبساحملاب ، ۀصاخلا  ةزهجألا  میمصت 
سانلا مومعل  ۀینورتکلالا  ۀیمیلعتلا  تارودلا  ۀماقإ 

نیملعملا بیردتل  ۀینورتکلالا  تارودلا  ۀماقإ 
ۀمظنأ ؛ یلع 8  اهلیمحت  نکمیو  فتاهلاو  بوساحلاو  بوتباللا  نم  عاونأ  یف  اهقیبطتو  ۀساردلاو  ثحبلا  یف  جمارب  فالآ  جاتنإ 
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ANDROID.2

EPUB.3
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HTML.6
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GHB.8

ۀیلاتلا ۀمظنألا  یلع  اهلیمحت  نکمیو  ۀیمئاقلا  عقوم  یلع  باتکلل  ۀینورتکلإلا  قاوسألا  دادعإ 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4

ۀیسرافلاو  ۀیزیلجنالاو  ۀیبرعلا  اهنم  تاغللا  ثالثب  عقوملا  یف  ًاناجم  مّدقتو 

ةریخألا ۀملکلا 
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انل مّدق  نم  لکو  باّتکلا  تاسـسؤملا ، تاروشنملا ، زکارملاو ، تامظنم  دـیلقتلا  عجارم  بتاکم  یلإ  ریدـقتلاو  رکـشلا  ۀـملکب  مدـقتن 
.انیلع تامولعملا  ضرعو  انفادهأ  قیقحت  یف  ةدعاسملا 

يزکرملا بتکملا  ناونع 
.یلوألا ۀقبطلا  مقرلا 129 ، یلکوتلا ، نسح  دمحم  دیهشلا  قاقز  يا ، هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  قوس  قازرلا ، دبع  عراش  ناهفصأ ،

www.ghbook.ir عقوملا : :  ناونع 
Info@ghbook.ir ینورتکلالا :  دیربلا 

يزکرملا 03134490125 بتکملا  فتاه 
021 نارهط 88318722 ـ  یف  بتکملا  فتاه 

نیمدختسملا 09132000109. نوؤش  عیبلا 09132000109 مسق 
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